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IGHIªUL VECHI

În sala mare de ºedinþe a primãriei Agnita a avut loc ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local convocatã de primarul oraºului
Ioan Dragoman.
Pe ordinea de zi au fost prevãzute trei proiecte de hotãrâre,
douã iniþiate de Primar ºi una de comisia juridicã a Consiliului
Local
Primul proiect de hotãrâre, iniþiat de Primar a fost
aprobarea „Regulamentului privind stabilirea unor mãsuri
pentru gospodãrirea localitãþii precum ºi constatarea faptelor
ce constituie contravenþii ºi sancþionarea acestora”. Proiectul
amplu ºi stufos cu 10 capitole ºi 32 de articole, completate cu o
mulþime de precizãri, a dat naºtere unor discuþii aprinse, cu
completãri ºi amendamente, care urmeazã sã fie aduse la
cunoºtinþa agniþenilor prin site - ul Primãriei oraºului.
Al doilea proiect s-a referit la rectificarea bugetului prin
realocarea unor sume economisite în primul semestru al anului.

Prin aceste rectificãri se vor face reparaþii curente la strãzi, în
valoare de 151 mii lei ºi125 mii lei se vor aloca SC Eco Valea
Hârtibaciului.
Ultimul proiect iniþiat de Comisia Juridicã a Consiliului Local
s-a referit la aprobarea regulamentului de funcþionare a
Consiliului Local Agnita. Regulamentul a fost aprobat în
unanimitate.
Înainte de începerea ºedinþei, directorul Spitalului
Orãºenesc, Nicolae Priºcã le-a cerut membrilor Consiliului
Local un acord de principiu pentru a solicita fonduri în vederea
reluãrii lucrãrilor la clãdirea din curtea spitalului. În aceastã
clãdire rãmasã neterminatã din 2011 directorul vrea sã
amenajeze apartamente de serviciu pentru medici, un laborator
de patologie ºi sã extindã activitãþile spitalului. Consilieri au
aprobat solicitarea directorului.
I. B.
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CÂªTIGÃTOAREA DIN MARPOD
Concursul Naþional „Impuls Perpetuum” a reunit la Cãlãraºi
pe cei mai buni elevi din judeþele þãrii, pasionaþi de fizicã ºi
chimie, la a XXIV-a ediþie organizatã pentru elevii de gimnaziu
din lumea satelor.
Printre cei 112 concurenþi s-a aflat ºi Talpoº Nineta Mihaela,
elevã din clasa a VIII-a de la ªcoala Gimnazialã Marpod ,
câºtigãtoare a fazei judeþene a concursului.
La Cãlãraºi au fost 54 de concurenþi la nivelul claselor a
VII-a ºi a VIII-a care au susþinut la proba teoreticã câte 3 probleme
de fizicã ºi 2 de chimie, ºi câte o probã de laborator la fiecare
materie.
Eleva din Marpod a obþinut o menþiune ºi o diplomã pentru
cel mai bun punctaj la proba experimentalã.
La bucuria Mihaelei s-a adãugat ºi satisfacþia profesoarei
de chimie de la gimnaziul din Marpod, Prepeliþã Mioara care a
pregãtit-o pentru concurs, ajutatã de profesoara de fizicã Neofit
Cristina de la Colegiul AT Laurian din Agnita.
Felicitãri câºtigãtoarei ºi celor care i-au fost alãturi.
I. Bârsan

Sibieni din Merghindeal, eroi în Italia
Românii care locuiesc în Italia nu au stat cu mâinile în sân
dupã cutremurul de sãptãmâna trecutã. Printre cei care au dat
ajutor pentru gãsirea supravieþuitorilor se numãrã ºi fraþii
Marian ºi Daniel Chiriluº, originari din Merghindeal (judeþul
Sibiu). Au scos nouã oameni de sub clãdirile prãbuºite în satul
San Lorenzo. În ciuda faptului cã zece români ºi-au pierdut
viaþa în urma seismului puternic de joia trecutã, majoritatea
conaþionalilor ce locuiesc în peninsulã au scãpat cu viaþã.
Cei care au reuºit sã iasã din case înainte ca acestea sã se
dãrâme nu au stat degeaba ºi au sãrit în ajutorul celor care au
rãmas capturaþi sub ruine.
Printre salvatori se numãrã ºi doi fraþi din judeþul Sibiu.
Daniel ºi Marian sunt acum vãzuþi ca niºte eroi în localitatea

San Lorenzo ºi asta pentru cã cei doi au reuºit sã salveze de la
pieire nouã persoane ce se aflau captive sub dãrâmãturi. Cei
doi au stat de vorbã cu o echipã a canalului Digi 24 ºi au mãrturisit
cã au trãit clipe de groazã ºi au vãzut lucruri care încã îi
impresioneazã foarte tare, chiar ºi la câteva zile dupã seism.
„Suntem de loc din Sibiu, din Mergindeal. Sunt de vreo
zece ani în Italia. Suntem toatã familia. Mama, fratele, tatãl ºi
o sorã mai micã. (..) A fost groaznic. Niºte vecini nu puteau sã
iasã din casã. Fratele meu a rupt uºa ºi i-am scos pe toþi afarã
din casã. Apoi mai era o familie cu doi copii pe care i-am scos ºi
pe ei. În apropiere era o româncã cu doi copii, iar tot acolo în
apropiere altã familie cu copiii. Dacã vezi lumea cã moare eu
cred cã frica o laºi deoparte. Oricine ar fi fost în locul meu cred
cã ar fi fãcut la fel. (..) „Nu mã simt
mândru. Nu mã simt nimic. Simt
cã am putut sã ajut ºi mã bucur cã iam ajutat. Nu am cu ce sã mã laud.
Am fãcut o faptã bunã. Mai mult de
atâta, nimic”, a povestit Daniel
pentru digi24.ro.
„Noi cum am ieºit, imediat dupã
s-a prãbuºit totul la pãmânt. Am
apucat sã ieºim în piaþã.”,
povesteºte ºi fratele Daniel.
Italienii sunt impresionaþi de
gestul fãcut de cei doi fraþi.
„Românii au fost primii care au ieºit
când a avut loc cutremurul. Au fost
primii care au venit. Daniel ºi
fratele sãu, doi bãieþi români. Au
fost fantastici. Împreunã am bãtut
la uºa aia de acolo, a ieºit mama,
mai întâi am scos copiii, apoi dupã
ce am scos-o pe mamã, a cãzut
toatã casa”, a povestit Mauro,
salvator voluntar.
Sursa: Digi24.ro
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Editorial …
Vremea frumoasã m-a îndemnat sã bat
iarãºi coclaurile din jurul oraºului. Acum, e
drept, unele numai coclauri nu mai sunt. Acolo
unde terenul a permis coclaurile s-au
transformat în lanuri de cereale ºi porumb
sau în plantaþii de cartofi ori alte legume. Se
vede mâna gospodarului, de regulã
proprietarul terenului.
Privind oraºul de pe dealul Vãrdului mã
gândeam cã aratã ca o micã bijuterie pe care
nu ai cum sã nu o îndrãgeºti. Este adevãrat,
este un oraº mic ºi izolat. Departe de oraºe
mari ºi cu puþine oportunitãþi atât pentru tineri
cât ºi pentru cei maturi. Un oraº unde sã te
retragi la pensie.
Cum ar fi, însã, dacã am putea sã
preschimbãm aceste dezavantaje în avantaje?
Suntem departe de oraºe mari cu oportunitãþi
de ºcolarizare ºi muncã. Dar, dacã am fi o
localitate turisticã, asta ar fi un avantaj, nu?
Un loc liniºtit, fãrã trafic intens, departe de
zgomotul civilizaþiei, în mijlocul unui peisaj
superb, unde sã nu fii de gãsit nici cu mijloacele
moderne de comunicaþii …
În jurul oraºului au apãrut oaze de liniºte
care oferã locuri de cazare în condiþii deosebite.
La Veseud, la Gherdeal, la Dealu Frumos, la
Hosman. În oraº nu gãseºti, din nefericire,
decât un singur astfel de loc. ªi ar trebui mai
multe.
Ar trebui sã putem lega între ele aceste
locuri cu microbuze sau autobuze sau, de ce
nu, cu cãruþa sau cu caii. ªi ar trebui sã putem

De la Poliþie ...
oferi ºi mijloace alternative de petrecere a
timpului liber. Aºa cum tinerii noºtri nu au unde
ºã-ºi petreacã timpul liber, nici oaspeþii noºtri
nu ar avea unde sã scape de plictisealã. Dacã
am reuºi sã le oferim copiilor noºtri posibilitatea
de a învãþa sã cãlãreascã, sã facã drumeþii sau
plimbãri în jurul oraºului, sã meargã cu
bicicleta, ATV-ul sau motocicleta pe drumurile
forestiere din vecinãtate; dacã am reuºi sã le
oferim copiilor noºtri posibilitatea de a
cunoaºte istoricul localitãþii natale ºi a
localitãþilor din jur astfel încât, nu doar sã-i
atragã ca informaþie ci, sã-i facem sã
îndrãgeascã aceste locuri, atunci asta s-ar
întâmpla pentru orice turist care ne-ar vizita.
Nu cred cã este ceva imposibil. Trebuie
doar un pic de voinþã ºi, mai ales, un pic de
toleranþã. Faþã de cei care au curajul sã înceapã
o afacere pe aceastã temã ºi faþã de cei care
ar avea curajul sã ne încerce ospitalitatea.
Exemple avem destule în jur: Hoghilag, Laslea,
Mãlîncrav, Albota …
Iar istoria oraºului ne aratã cã saºii, o
mânã de oameni – de trei ori mai puþini decât
suntem noi acum – au reuºit sã facã din comuna
lor, pe atunci, un loc unic. Au reuºit sã ridice
din nimic Sãrãturile, au plantat fir cu fir parcul
dendrologic Steinburg, au creat Promenada
pe malul Hîrtibaciului, au sistematizat
localitatea ºi au reuºit sã facã o grãdinã
botanicã (care alãturi de cea din Cluj erau
singurele din Ardeal la acea vreme), au
construit fabrici ºi au creat locuri de muncã.

Dupã plecarea lor abia am reuºit sã
întreþinem (acolo unde nu am distrus) ceea ce
au creat. Ce ar fi dacã am fi nu doar
întreþinãtori ci ºi creatori de ceva nou, adaptat
zilelor noastre? Ce ar fi dacã, în loc sã-i punem
piedici celui care vrea sã încerce ceva nou,
sã-l ajutãm? De exemplu, avem tineri care se
implicã în proiectul mocãniþei de ani de zile.
Cu ce-i ajutãm? Mai ales cã mocãniþa poate fi
coloana vertebralã a Vãii Hîrtibaciului. Ar
putea fi magnetul ºi poarta de intrare a turiºtilor
în Valea Hîrtibaciului.
Cu toþii avem o grãdinã de care ne este
drag sã ne ocupãm, sã o îngrijim. Ne punem
imaginaþia la încercare ca sã o visãm cât mai
frumoasã ºi ne folosim timpul liber ca sã
transformãm visul în realitate. Oare e atât de
greu sã considerãm oraºul din mijlocul Vãii
Hîrtibaciului, grãdina noastrã, a tuturor celor
care locuim în ea? O grãdinã cu care sã ne
lãudãm ºi în care sã primim cu drag oaspeþi?
Haideþi sã fim mai îndrãzneþi, mai toleranþi
ºi mai deschiºi faþã de nou ºi faþã de vremurile
actuale. Întrebaþi-vã prietenii sau rudele care
au fost în strãinãtate cum ºi-ar dori sã arate
Agnita ºi haideþi sã o transformãm ºi sã
încercãm sã o aducem în zilele noastre. Sã nu
mai fie doar o ”comunã electrificatã”. Sã fie
un orãºel cochet, civilizat, în care sã-þi fie drag
sã trãieºti ºi care sã ofere oportunitãþi pentru
oricare dintre locuitori. Pentru oricare dintre
noi.
Cãtã V.

MOCÃNIÞARII N-AU VACANÞÃ... FAC TREABÃ: au
început renovarea Gãrii Cornãþel
Scris de Nicoleta IONIÞÃ
Mocãniþarii se þin de treabã! De câteva
zile s-au apucat serios sã reabiliteze Gara din
Cornãþel pentru ca, foarte curând, cãlãtoriile
Mocãniþa sã ducã turiºtii în atmosfera
autenticã a vremurilor când trenuleþul nu era
doar o poveste...
„Miercuri ne-am apucat de un nou capitol
în istoria asociaþiei noastre - prima renovare
la interior a unei gãri. Pentru a oferi turiºtilor
o experienþã cât mai plãcutã în timpul
trenurilor cu abur pe care le organizãm, vom
restaura interiorul gãrii din Cornãþel,
încercând sã-l readucem la un stadiu cât mai
autentic ºi sã eliminãm mutilãrile la care a
fost supus de-a lungul timpului. Acest proiect
este finanþat de cãtre Fundatia Comunitara
Sibiu prin evenimentul Semimaraton ºi
Cros - Sibiul în Miºcare la care am alergat
ºi aþi alergat în acest an”, spun mocãniþarii
bucuroºi cã pot face ca povestea mocãniþei de
pe Valea Hârtibaciului sã învingã timpul...
Preluat din SibiuNews

„Sântãmãria ai Micã”
Pentru românii creºtini ortodocºi ºi
greco-catolici, sãrbãtoarea Naºterii Maicii
Domnului, de joi, 8 septembrie, cunoscutã în
popor ca „Sântãmãria ai Micã”, are nu numai
o importantã conotaþie religioasã, ci ºi o alta
laicã, regãsitã în tradiþia þãranului român de
aºi lucra pãmântul, precum ºi în unele dintre
îndeletnicirile gospodãreºti, zilnice, ale
oamenilor. Iar acea importanþã religioasã
deosebitã vine de la „întâmplarea” Biblicã, nu
tocmai întâmplãtoare, referitoare la
momentul în care Fecioara Maria, fica lui
Iochim ºi Ana, din Nazaretul Galileei, devine
mama Mântuitorului Isus Hristos. Astfel cã
nu-i de mirare cã numele ºi faptele sale sunt
pomenite ºi cinstite în toate ocaziile
sãrbãtorilor creºtine, cum sunt ºi cele patru
mari sãrbãtori, ale fiecãrui an, trecute cu roºu
în Calendarul Bisericesc. Cel mai nou
derulându-ºi filele începând cu data de joi, 1
septembrie. Adicã, dupã numai trei zile de la
sãrbãtoarea Tãierii Capului Sfântului Proroc
Ioan Botezãtorul, de luni, 29 august. Amintim
ºi datãm acele patru mari sãrbãtori închinate
Fecioarei Maria: Buna Vestire (vineri, 25
martie), Adormirea Maicii Domnului (luni, 15
august), Naºterea Maicii Domnului (joi, 8
septembrie) ºi Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului (luni, 21 noiembrie).
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Importanþa laicã a apropiatei sãrbãtori
creºtine a Naºterii Maicii Domnului, de joi, 8
septembrie, este legatã, deopotrivã, de
lucrarea pãmântului, precum ºi de efectuarea
unor treburi gospodãreºti specifice toamnei
ale românilor credincioºi, în general, ºi ale
þãranilor-plugari în special.
Se spune, bunãoarã, cum cã în acea zi,
dupã revenirea pe la casele lor a credincioºilor
de la sfânta bisericã, este mare pãcat ca
bãrbaþii sã deretice prin ogradã, sau sã meargã
la cârciumã sã petreacã ºi sã se sfãdeascã
între ei. De asemenea, femeile sã spele rufele,
sã þeasã la rãzboi, sau sã coase cu acu sau sã
se bârfeascã între ele. În schimb, în acea zi
este ºi momentul cel mai nimerit pentru ca
þãranii sã drumeþeascã pe hotarul satului,
ducându-se doar pânã în viile ºi livezile proprii,
de unde sã se întoarcã cu cei dintâi ciorchini
de struguri copþi, precum ºi cu coºuleþe pline
cu mere ºi prune dulci ºi aromate. Se
considerã, de asemenea, cã ruga soþilor,
dornici de avea mãcar un copil al lor, este, în
acea zi, cea mai ascultatã de Bunul Dumnezeu.
ªi încã ceva: dupã aceastã mare ºi sfântã
sãrbãtoare creºtinã, fãcând trecerea
religioasã de la varã spre toamnã, adevãraþii
þãrani-gospodari trebuie sã înceapã, degrabã,
punerea sub brazdele plugului a seminþelor
viitoarelor recolte de grâu, rapiþã, trifoi ºi

lucernã; sã înceapã pregãtirea adãposturilor
pentru iernatul animalelor ºi sã aducã din
pãduri ultimele care încãrcate cu lemne de
foc.
Nu de alta, dar din vãzduh au prins a
coborî, pânã la noi, pe pãmânt, þipãtele
stridente ºi triste ale „Pãsãrilor cãlãtoare ale
Cerului”. Stoluri stoluri, pornite în lungul ºi
anevoiosul lor drum spre îndepãrtatele þãri
calde ale Africii. Iar aparentul lor plâns de
acum ne vesteºte sosirea, în curând, a
inevitabilelor zãpezi viscolite ale ierni, care
pare a fi nu numai geroasã, dar ºi tare lungã,
grea, capricioasã ºi înºelãtoare. Cu zãpezi ºi
geruri întârziate. Însã ºi cu brume
surprinzãtoare, care pot ajunge pânã dincolo
de solstiþiul de Primãvarã! În acel anotimp al
iernii, cu siguranþã cã ne va fi nu numai frig,
dar ºi tare dor de cuminþile pãsãri cãlãtoare!
Nu de alta, dar cele 38 de cuiburi golaºe ne vor
aminti mereu de albele berze ale Cristianului
Sibian, iar de gingaºele ºi jucãuºele rândunele,
cãsuþele lor, din pãmânt ºi pleavã, zidite
mãiestru sub streaºinile caselor ºi grajdurilor
bunilor ºi miloºilor gospodari ai satelor sibiene
mãrginene ºi ale vãilor Oltului, Cibinului, Visei,
Târnavei Mari ºi Hârtibaciului.
Sibiu, miercuri, 31 august 2016
Ioan Vulcan-Agniþeanul

Am avut parte de un august incendiar
care ne-a îndemnat, mai degrabã, la
trândãveala umbrei decât la sudoarea muncii.
Din pãcate au fost unele persoane care au
reuºit sã asude „adunând” agoniseala altora.
Dacã în Bîrghiº aceºti prãdãtori cu faþã
umanã s-au mulþumit cu mãrfuri, de
aproximativ 400 lei, furate din sediul unei
societãþi comerciale, la Zlagna au intrat în casa
unui gospodar ieºit cu treburi prin sat ºi i-au
sustras o importantã sumã de bani. Fãptaºii
au acþionat, probabil, cu chei potrivite cãci
proprietarul a gãsit uºa încuiatã aºa cum o
lãsase la plecare.
Probabil unor astfel de persoane le-ar fi
de ajuns piesele unei autoutilitare lãsatã
nesupravegheatã pe câmp în afara oraºului,
ca în Agnita. Sau, poate, ar agresa ºoferul unui
tractor pentru a-i sustrage motorinã, cum s-a
întâmplat la Iacobeni unde H. I. din Orlat a
fost agresat de B. P. din Ruja ajutat de alte
douã persoane. H. I. a depus plângere pentru
tentativã de omor, în urma rãnilor suferite.
Sau, poate, ar apela la intimidare ca la
Marpod. Aici, douã persoane s-au apucat sã
instaleze scocuri într-o gospodãrie, fãrã
acordul proprietarului. Dupã finalizarea
lucrãrii au cerut o sumã exagerat de mare iar
la refuzul „beneficiarului” de a achita aceastã
sumã au solicitat prezenþa a încã ºase persoane
din grupul din care fãceau parte. Cu ajutorul
susþinãtorilor, a intimidãrilor (verbale în
special), precum ºi a stãrii de fricã induse
proprietarilor gospodãriei au reuºit sã obþinã
de la aceºtia o sumã aproape de jumãtatea
celei solicitate iniþial, dupã care s-au fãcut
nevãzuþi. Gospodarii nu au avut de ales decât
sã facã reclamaþie pentru înºelãciune.
Perioada care a trecut a fost presãratã,
nu doar cu incidente ca cele de mai sus ci, ºi
cu accidente. Rutiere bineînþeles. Exceptând
un accident petrecut pe câmp în apropiere de
Iacobeni, în care un utilaj agricol s-a rãsturnat
iar cauza principalã a fost o manevrã greºitã a
ºoferului; în celelalte douã alcoolul a fost un
factor determinant.
În Agnita, B. D. de 22 de ani din Stejãriºu
în timp ce conducea maºina proprietatea lui
A. M. din aceeaºi localitate, l-a acroºat pe Z.
V. de 45 de ani din Agnita. Acesta din urmã
traversa strada, printr-un loc nepermis ºi fãrã
sã se asigure, în timp ce se afla sub influenþa
bãuturilor alcoolice, respectiv avea o îmbibaþie
alcoolicã de 0,61 mg/l alcool pur în aerul
respirat. Situaþia creatã l-a trimis pe Z. V. la
spital, cu rãni minore la nivelul capului.
La Iacobeni, C. N. de 29 de ani din Netuº
în timp ce conducea un autoturism BMW a
efectuat o manevrã de depãºire a unui alt
vehicul dar la replierea pe sensul de mers s-a
grãbit ºi a acroºat uºor maºina pe care o
depãºea. În urma verificãrilor cu aparatul
etilotest s-a constatat cã C. N. avea o
alcoolemie de 0,95 mg/l.
Activitãþile preventive desfãºurate în
aceastã perioadã, respectiv controalele rutiere
în trafic, au dus la depistarea unor conducãtori
auto care îl avea ca ºi copilot pe … Bachus.
Astfel, S. V. de 41 de ani din Merghindeal avea
o îmbibaþie alcoolicã în aerul respirat de 0,68
mg/l, S. B. de 58 de ani din Apata, judeþul
Braºov – 0,45 mg/l iar B. V. de 46 de ani din
Brãdeni – 0,96 mg/l, la acesta din urmã
constatându-se ºi faptul cã nu are permis de
conducere. Lui T. I. de 52 de ani din Netuº nu
i s-a putut stabili îmbibaþia alcoolicã în aerul
respirat întrucât a refuzat sã facã testul cu
aparatul etilotest. Pentru cã ºi la Spitalul
orãºenesc Agnita, unde a fost condus de
echipajul de poliþie, a refuzat sã i se recolteze
sânge de cãtre medicul de gardã în vederea
stabilirii alcoolemiei, lui T. I. i s-a întocmit dosar
penal pentru refuzul sau sustragerea de la
prelevarea de mostre biologice.
Chiar ºi într-o lungã varã fierbinte
poliþiºtii de pe Valea Hîrtibaciului au fost la
datorie ºi, ca întotdeauna au fost …
… Mereu alãturi de dumneavoastrã !
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Vreo 95 de ani au trecut de la lupta pe care Camil Petrescu
o evoca în „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de rãzboi”
ºi unde pomenea de Sãsãuº. Nu ºtiu cum arãta satul, sub gloanþe,
în urmã cu 95 de ani. ªtiu însã cum aratã acum: ca unul din
locurile în care secolul al XXI–lea a ajuns prea puþin. ªi e ºi
bine, ºi e ºi rãu în asta. E bine pentru cã farmecul lumii de
altãdatã îl regãseºti aici, în ciuda unor case ce stau sã se
prãbuºeascã, e ºi rãu pentru cã sãsãujenii meritã mai puþin
noroi pe uliþe.

La Sãsãuº am ajuns ca sã vedem Biserica „Adormirea Macii
Domnului”, monument istoric inclus în campania „Salveazã-þi
trecutul! Salveazã monumentul!”, derulatã de Tribuna ºi Direcþia
Judeþeanã pentru Culturã ºi Patrimoniu Naþional Sibiu. A fost
primul meu popas în sat; la Chirpãr mai fusesem cu vreo 5-6 ani
în urmã, iar drumul ce a pãrut atunci lung, acum a fost parcã de
douã ori mai lung. Hurducãturile, gropile ºi nemulþumirile unui
conducãtor auto au fost laitmotivele kilometrilor parcurºi pânã
în Sãsãuº; peste toate s-a aºezat însã surpriza de a descoperi un
sat în care nimic nu te grãbeºte, un sat în care poþi sã priveºti în
liniºte o bãtrânã ce strãbate uliþele, proptitã într-o cârjã, sau sã
cauþi cu o privire leneºã crucile de pe case.
ªi casele plâng...
Aici, vremea curge dupã legi numai de ea ºtiute. Pe de-o
parte, curge atât de încet încât ai impresia cã nici nu mai eºti în
secolul al XXI-lea, cã ai cãlãtorit în timp spre vremurile de
cumpãnã când veacul al XIX-lea se bãtea cu secolul al XX-lea.
Casele sãsãujenilor sunt „de vinã” pentru întoarcerea în timp:
cele mai multe se încãpãþâneazã sã nu treacã secolele ºi bine
fac pentru cã doar aºa mai poþi admira spectacolul unei arhitecturi dispãrute în alte sate în nebunia termoizolãrii ºi a geamurilor PVC.
Pe fiecare casã, pãrinþii, bunicii ºi strãbunicii sãsãujenilor
de azi au aºezat o cruce ºi parcã nici una nu seamãnã cu cealaltã: sunt cruci simple aºezate între obloanele de lemn ale celor
douã ferestre de la uliþã, sunt cruci aºezate în cercuri de spice ºi
zugrãvite taman între cele douã ochiuri de la podul casei, sunt
case pe care semnul crucii a fost aºezat de douã ori. ªi fiecare

dintre aceste case îþi spune parcã povestea ridicãrii ei, cu mâinile
goale ºi cu truda aºezãrii nesfârºitelor ºiruri de cãrãmidã. Te
întrebi însã cât timp vor mai spune asemenea poveºti casele
din Sãsãuº, mai ales cã au doi duºmani. Unul e nepãsarea, altul
e dorinþa de a le „catapulta” în vremurile noastre. De unde
nepãsare? Multe dintre case sunt pãrãsite ºi multe stau sã se
dãrâme. Altele s-au dãrâmat deja, iar una dintre ele a cãzut
acum vreo doi-trei, sub povara umezelii ºi a zãpezii; proprietarul
a continuat locuiascã în pivniþa casei pânã când s-a stins ºi el.
A avut odatã Sãsuºul uliþe largi, multe case frumoase ºi mai
mulþi locuitori decât acum, când parohia abia numãrã vreo 40
de familii. Altfel spus, Sãsãuºul e un sat bãtrân, un sat cu puþini
locuitori, cãci tinerii au cam plecat spre oraºe ºi alte sate, iar
bãtrânii s-au dus în lumea de dincolo. În consecinþã, nici nu te
mai miri când vezi câte o casã fãrã acoperiº sau când vreo
douã-trei ziduri ce s-au încãpãþânat parcã sã apuce ºi primãvara asta. Tot aºa de încãpãþânatã pare sã fie ºi o cãsuþã de
lângã Biserica ortodoxã Adormirea Maicii Domnului. Încearcã
parcã sã împrumute ceva din puterea bisericii, chiar dacã însãºi
biserica suferã greu. ªi poate tocmai de asta, zidurile casei, la
fel ca ale bisericii, sunt crãpate ºi poate tocmai de asta curtea
bine îngrijitã de odinioarã e acum nãpãditã de viþã de vie, iar
una din cele douã portiþe de lemn de la intrarea în cerdac a
cãzut. Doar glaja e semn cã astã casã bãtrâneascã mai are
viaþã în ea ºi cere sã fie ajutatã, la fel ca ºi biserica ºi al ei turn
înclinat.
Destule sunt ºi casele locuite care se luptã sã
supravieþuiascã: nu pentru cã nu ar fi întreþinute, nu pentru cã
focul nu ar arde în sobe pe timp de iarnã, ci pentru cã în curþi au
apãrut paleþi cu material termoizolant. ªi uite aºa, dacã nu
moare casa pãrãsitã fiind, tot moare dupã ce e îmbrãcatã în
material termoizolant ºi e zugrãvitã cu un strat generos de
lavabilã. ªi spunem cã moare, pentru cã bãtrânii se vor stinge
ºi nimeni nu-ºi va mai aminti cã, sub polisitiren ºi lavabilã, stã
ascuns secretul în care trãieºte sufletul casei: o cruce ºi anul
ridicãrii casei - 1873.
Douã biserici, un muzeu ºi o Evanghelie scãpatã din flãcãri
ªi cum sunt casele aºa-i ºi Biserica ortodoxã din sat: ºi ea
se luptã sã supravieþuiascã, în ciuda crãpãturilor a unui turn
înclinat. Norocul e unul singur: cã oamenii þin la bisericã ºi au
un preot paroh inimos. Bani suficienþi sã o repare nu au ºi, din
sãrãcia unei parohii de 40 de familii, nu vor avea probabil niciodatã. ªi tocmai de aceea biserica de la 1780 a sãsãujenilor a
fost introdusã în campania „Salveazã-þi trecutul! Salveazã monumentul!”. La biserica – monument istoric am poposit pe îndelete în ediþia din 24 martie a.c. a Tribunei, aºa cã astãzi poposim
într-o altã bisericã ºi într-un mic muzeu. Dar nu înainte sã
pomenim crucea din piatrã aflatã în spatele Bisericii ortodoxe.
Cã e veche tare aceastã cruce nu e nicio îndoialã, nimeni însã
nu ºtie mai nimic despre ea. Se vede doar cã e înclinatã mult
mai mult decât turnul bisericii, iar când s-a încercat îndreptarea ei, nu s-a reuºit, pentru cã trupul din piatrã al crucii se
prelungeºte mult în pãmânt.

În casa parohialã, preotul Alexandru Copãceanu a început
sã strângã exponate pentru punct muzeal al comunei. Acolo,
în casa parohialã, a ºi funcþionat odinioarã un muzeu sãtesc,
dar un incendiu a distrus aproape totul. „Existau aproximativ
60 de icoane pe lemn ºi pe sticlã, acum mai sunt abia vreo
zece”, povesteºte pãrintele, în timp ce ne aratã ºi vechi mobilier pictat, ºi cheptare din lânã, ºi cusãturi de mânã lucrate în
1930, ºi ulcele de lut, ºi ºtergare, ºi icoane pe sticlã. Unele
dintre comorile adunate din sat au fost deja duse în cea de-a
doua bisericã a satului, acolo unde, sperã preotul, va funcþiona
un muzeu. „Biserica e greco-catolicã, dar în sat nu sunt catolici,
aºa cã nu se fac slujbe. E o bisericã veche din lemn, adusã din
Vurpãr în 1921. Aici vrem sã facem un mic punct turistic”,
spune preotul. Iar obiecte de interes pentru turiºti ar exista: de
la sabia unui ofiþer român din primul rãzboi mondial la Evanghelia care a scãpat din flãcãri ca prin miracol. Marginile arse
ale filelor ºi coperta înnegritã stau astãzi mãrturie minunii prin
care sfânta carte a scãpat de foc. De restaurãri ar avea nevoie
ºi aceastã bisericã, în al cãrei interior se vãd urmele firelor de
apã scurse pe pereþi.
Pe urmele lui Camil Petrescu
ªi pentru cã am pomenit de sabia unui ofiþer, combatant în

primul rãzboi mondial, sã nu uitãm de ce a oprit Camil Petrescu
timpul în loc, la Sãsãuº. Scriitorul a fost mobilizat la 1 august
1916, iar douã sãptãmâni mai târziu a fost trimis pe front cu
Regimentul 22 Infanterie. A participat activ la luptele din Transilvania, fiind rãnit în luna noiembrie. În acest rãstimp dintre
august ºi noiembrie 1916, a luptat ºi la Sãsãuº, aºa cum el însuºi
mãrturiseºte într-o notã la romanul „Ultima noapte de dragoste,
întâia noapte de rãzboi”: „Niciodatã nu mi-am putut lãmuri purtarea inamicului în aceastã zi. Dacã e cineva care ar putea da
vreo explicaþie, iatã îi precizez ziua întâmplãrii: 17/30 septembrie 1916, în faþa satului Sãsãuº.”
Sãsãujenii au þinut sã marcheze trecerea lui Camil Petrescu
pe aici, aºa cã anul trecut, în luna august, au dezvelit o placã pe
care sunt inscripþionate cuvintele scriitorului „Ne-a acoperit
pãmântul lui Dumnezeu”, alãturi de o explicaþie a faptelor din
prima conflagraþie mondialã.

ªi sãsãujenii, mai precis Asociaþia Obºtea Satului Sãsãuº,
au mai þinut la un lucru: sã aibã din nou o fântânã cu cumpãnã,
aºa cã dupã 1990 au ridicat una.
Poveºtile satului
Poveºti mai are multe satul: unele par simple legende, altele
sunt istorisiri adevãrate care împletesc istoria locului cu marea
istorie. Aºa se mândresc sãsãujenii cã în satul lor a fost înfiinþatã o
bibliotecã poporanã în 1908, cã notarul Nicolae Buzea a fost membru în conducerea ASTREI, cã ºcoala din localitate a fost construitã în 1925 din banii trimiºi de localnicii plecaþi la muncã în America sau cã Diploma de Bacalaureat a lui Emilian Stoica a fost contrasemnatã de Titu Maiorescu, în 1896.
Existã însã ºi poveºti mai vechi, iar ele încep în anul 1488,
când satul este atestat documentar sub denumirea de Zazanhuz, apoi Sachsenhausen. Se pomeneºte în vechile acte cã pe
acele timpuri, în Sãsãuº, existau 28 de gospodãrii locuite, 7
gospodãrii nelocuite ºi o ºcoalã. Tot în vechi documente sunt
menþionaþi juraþii saºi ai satului. Se mai ºtie cã în anul 1579,
populaþia sãseascã era mult împuþinatã din cauza deselor epidemii de ciuma ºi a nãvãlirilor turceºti, aºa cã aºezarea a fost
întãritã prin aºezarea unor familii din Þara Oltului. Mãsura
repopulãrii satului a fost luatã ºi un secol mai târziu, mai precis
în 1695, când recensãmântul fiscal arãta cã în sat existau 35 de
gospodarii locuite ºi 10 gospodarii incendiate ce trebuiau reconstruite.
Documente din secolul al XVIII-lea aratã cã în 1760-1762,
românii au refuzat sã treacã la Biserica Unitã.
ªi pentru cã sub aspect ponosit al Sãsãuºului ghiceºti
înfãþiºarea de altãdatã a unui sat de poveste, încheiem cu o
legendã: cea a uriaºilor care au trãit odinioarã pe aceste locuri.
Povestesc bãtrânii cã, pe vremuri, uriaºii stãpâneau aceastã
aºezare, iar urme ale existenþei lor existã încã: pe drumul care
duce la Nou Român existã douã pietre mari, iar pe ele se vede
urma unui lanþ. Se spune cã uriaºii au ridicat o bisericã ºi ar fi
vrut sã ducã aceste pietre la locul construcþiei. Pe drum însã
pietrele le-au cãzut din spate ºi s-au crãpat când s-au lovit de
pãmânt, iar de atunci, pe drumul dintre cele douã sate, pietrele
spun povestea sãsãujenilor.
N.R. Fântâna cu cumpãnã „La Loicea” din centrul satului
a fost fãcutã de Asociaþia Obºtea Satului Sãsãuº în anul 2010, cu
ocazia sãrbãtorii „Intâlnirea Fiilor Satului Sãsãuº”; în 2011 a
mai fost ridicatã o fântânã cu cumpãnã - în faþa casei de la nr.
33, satul încercând sã-ºi conserve aspectul tradiþional.
Articol preluat de pe pagina de facebook - Podiºul
Hârtibaciului: Oameni - Locuri - Fapte
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ULTIMA ÞESÃTOARE DIN ALÞÎNA
Ramona Gãinã
Ultima þesãtoare din comuna sibianã
Alþâna face dantelã pentru nemþi: „Aici s-a
þesut întruna, de sute de ani. Pe vremuri, lucra
tot satul“ În comuna Alþâna, din judeþul Sibiu,
singura femeie care mai pãstreazã tradiþia
veche de sute de ani a þesutului este Ana Preda
(69 de ani). Dezamãgirea ei este cã meºteºugul
va muri în zonã odatã cu ea.
În Alþâna, localitate aflatã la aproximativ
40 de kilometri de Sibiu, þesutul a fost timp de
sute de ani o adevãratã tradiþie. Aproape cã nu
era casã în care sã nu fie întins un rãzboi de
þesut. Femeile satului þeseau de toate, de la
ºtergare sau feþe de masã pânã la pânza cu
care fãceau hainele de toatã ziua sau portul de
sãrbãtoare, de duminica. Astãzi, în comunã a
mai rãmas o singurã femeie care þese în
continuare, iar marea ei dezamãgire e cã nu
are cui sã transmitã meºteºugul mai departe.
„Aici s-a þesut întruna, de sute de ani, lucra
tot satul, femeile pe întrecute, lucrau femeile
la cânepã, þeseau cãmãºi la bãrbaþi, cioareci
de lânã (n. r. – pantaloni tipic þãrãneºti, din
postav alb fãcut în casã), la piuã se bãtea lânã
sã se facã pãnurã (n. r. – þesãturã groasã de
casã din lânã albã din care se confecþionau
hainele þãrãneºti), ii þesute în rãzboi, þeseau
pânza ºi apoi modelul. Pe vremuri am fost
sãrace, am fãcut numai pentru noi“, povesteºte
Ana Preda (69 de ani), care a rãmas astãzi
ultima þesãtoare din Alþâna.
Despre depãnatul de mosoare Ana Preda
are o energie care uimeºte. Nu stã locului o
clipã, are un umor sãnãtos ºi-un mod de a-ºi
primi oaspeþii care îþi dã senzaþia cã o cunoºti
dintotdeauna. Printre glume cu soþul ei, la fel
de energic ºi de vesel ca ºi ea, curge povestea
frumoasã a unei pasiuni de o viaþã, atât de mare
încât ºi-acum îºi petrece chiar ºi noaptea ore
întregi în faþa rãzboiului de þesut.
A lucrat ca telefonistã la centrala din
comunã timp de 24 de ani, însã nu a renunþat
niciodatã la pasiunea pentru þesut. „De copilã
m-a pus mama sã þes, eram cea mai mare
dintre cele trei fete, aveam 15 ani când am
învãþat la rãzboi. Când veneam de la ºcoalã,

imediat mã punea mama la þesut“, îºi aminteºte
astãzi zâmbind. A început cu preºuri, cele mai
uºoare, sã se obiºnuiascã, iar în timp, au ajuns
sã-i iasã din mâinile pricepute adevãrate
minunãþii.
„Prima datã e depãnatul pe mosoare, cu
fire din bumbac, apoi urzitul pe urzitoare, pe
urmã învelitul pe sulul de rãzboi cu vergele,
faci o jumãtate de metru, pui o vergea. Urmeazã
«înnãvãditul» în iþe, bagi în iþe ºi pe urmã în
spatã“, ne învaþã Ana Preda. Nopþi întregi în
faþa rãzboiului. În rãzboiul vechi de peste 100
de ani, moºtenit de la mama ei, a fãcut de toate,
de la preºuri la feþe de pernã, feþe de masã,
prosoape sau ºtergare. Firele de bumbac cu
care lucreazã ºi le cumpãrã din comerþ, de la
Sibiu, Tãlmaciu sau de la Agnita.
Dupã ce e þesutã pânza, urmeazã partea
de model fãcut manual, meºteºug migãlos ºi de
duratã. „Prosoapele le fac toate cu mâna, cu
ac gros, se duce firul de negru ºi se calculeazã,
o dresurã de negru, douã fire de alb, tot în rãzboi.
La un cap de prosop lucrez douã-trei zile iar la
un prosop întreg, cam o sãptãmânã. La un preº
faci cam doi metri pe zi, mai mult nu poþi“,
explicã femeia. Lucreazã dupã modele vechi,
desenate într-un caiet pãstrat cu sfinþenie,
foarte multe dintre ele moºtenite de la mama
ei, la rândul ei o þesãtoare renumitã în sat. A
învãþat mult ºi de la bãtrânele locului, ºi a
pãstrat vie peste ani imaginea dragã a tuºei
Mãrie, care „dacã se uita la un model ºtia deja
sã-l facã“.
Multe dintre obiectele fãcute de ea au
modele sãseºti, Valea Hârtibaciului, unde se
aflã localitatea Alþâna, având pe vremuri
comunitãþi mari de saºi. „Am împrumutat mult
de la saºi, au fost mai avuþi decât noi“,
povesteºte femeia. Chiar dacã nu mai e demult
în floarea vârstei, îºi petrece ºi astãzi nopþi
întregi în faþa rãzboiului de þesut. „Am noroc
cã am un bãrbat bun, doarme ºi pe bãtaie de
rãzboi, îmi spune: «Te-oi opri tu odatã, dar pânã
poþi»...“. Mie mi-a plãcut sã þes dintotdeauna,
aº lãsa tot ºi m-aº bãga la rãzboi“, spune,
zâmbind. Feþe de masã pentru restaurantele

nemþeºti
Pentru cã-ºi iubeºte meºteºugul ºi îl face
respectând cu sfinþenie tradiþiile vechi, Anei
Preda i s-a dus vestea nu doar în zonã, ci ºi
printre saºii plecaþi de mult timp din þarã, dar
rãmaºi în suflet cu dorul tradiþiilor de acasã.
Aºa cã are comenzi ºi din localitãþile din jur,
dar ºi din Germania, unde clienþii apreciazã
þesãturile pe care le considerã „o adevãratã
artã“. „Pentru nemþi lucrez în special dantelã
ºi colþiºori. Au comandat feþe de masã pentru
restaurant, au venit ºi au ales modelul. Nemþii
trag mult la þesãturi, apreciazã lucrul de mânã,
dantela croºetatã. Apreciazã þesãturile de artã.
Am mai avut un rãzboi, ºi un neamþ l-a
cumpãrat ºi l-a dus în Germania“, povesteºte
femeia.
Preþurile variazã în funcþie de
dimensiunea obiectelor comandate ºi de model,
însã meºteºugul e mai mult pasiune ºi mai puþin
sursã de venit. Nici comenzile nu sunt multe
ºi, în plus, timpul necesar pentru a realiza
obiectele este mare. Spre exemplu, o faþã de

IGHIªUL

Ighiºu Vechi, mai demult Ighiºul
Vechi, Ibiºdorful-român, Ighiºdorf,
Ighiºdorful Roman (în dialectul sãsesc
Eibesterf, în germanã WallachischEibesdorf, Eibesdorf, Libesdorf, în
maghiarã Oláhivánfalva, Ivánfalva), este un
sat în partea de est a judeþului Sibiu, pe
Valea Hârtibaciului ºi aparþine
administrativ de comuna Bârghiº. Atestat
documentar în anul 1291, când este vândut
ca feudã Comitatului Altâna, satul a fost
format iniþial din români care ºi-au pãstrat
credinþa, care au luptat împotriva
latifundiarilor pentru pãmântul lor, pentru
dreptate ºi libertate. Este menþionat în

documentele vremurilor ºi prin
participarea la anumite evenimente dintre
care amintim: în anul 1389/1391 are loc o
rãscoalã a þãranilor români din jurul
Sibiului la care au luat parte ºi þãrani iobagi
de pe teritoriul Ighiºului ºi Vecerdului.
În anul 1417 are loc o altã rãscoalã a
þãranilor din comitatul Alba la care de
asemenea au participat þãrani iobagi din
Ighiºu Vechi alãturi de cei din satele
vecine. Credincioºii ortodocºi din Ighiºu
Vechi s-au împotrivit actului de unire cu
Biserica Catolicã la 1699/1700 ºi au
continuat lupta împotriva uniaþiei fiind
prezenþi la marile evenimente care au avut

masã cu 96 de colþiºori, adicã dantelã croºetatã,
costã 950 de lei, însã nu poate face mai mult de
6 colþiºori pe zi. Un prosop de 1,60 metri pe
0,40 m costã 500 de lei, un metru de preº, 50 de
lei, feþele de masã simple – 10 euro metrul,
cele cu colþiºori, dimensiune 1,50 metri pe 2
metri – 800 de lei, feþele de pernã – 100 de lei
bucata.
Dincolo de voioºia care o caracterizeazã,
Ana Preda are însã ºi un mare of. Acela cã, din
pãcate, meºteºugul moare odatã cu ultimele
bãtrâne care îi mai pãstreazã tradiþia. Deºi þese
ºi acum destul de mult ºi ar avea foarte multe
de transmis mai departe, nu are pe cine sã
înveþe. Nici fetele ei, nici altele din sat nu mai
au înclinaþie ºi nici dorinþã sã deprindã
meºteºugul bunicilor. „E nevoie de rãbdare ºi
trebuie sã-þi placã foarte mult, altfel degeaba
vrei sã faci. Am fata, am nepoate, am surori,
dar nu le place, au servicii, au altele“, spune cu
amãrãciune femeia.
Preluat din Adevãrul.ro

VECHI

loc pe Valea Hârtibaciului.
În 1771 preotul ortodox din Ighiº,
Eremia Constantinescu a fost dus în lanþuri
la Sibiu, fiind acuzat de uneltire împotriva
Curþii de la Viena.
Evenimentele din 1848 au avut ecou
ºi-n sufletele ighiºenilor care sunt prezenþi
prin cei 20 de delegaþi pe Câmpia Libertãþii
de la Blaj. Au urmat represaliile prin
împuºcare a 12 iobagi români dintre care
amintim pe Nicula Ioan ºi Achim Vãtaf.
Execuþia a avut loc pe podul cel mare din
centrul satului.
Biserica ortodoxã cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail si Gavriil” aºezatã în
partea de rãsãrit a satului este ziditã în
anul 1924 în stil bizantin cu elemente
gotice din piatrã, cãrãmidã, lemn ºi þiglã
conform planului întocmit de arhitecþii Fr.
Zinz ºi Georg Wachter din Agnita. Se
cunoaºte cã a existat o bisericã sus în
cimitir de unde a fost mutatã în locul
actual ºi refãcutã. În urma renovãrilor
fãcute în 1938, turnul a fost transformat
ºi înãlþat, dându-i-se dimensiunile actuale
de 20 de m înãlþime ºi 4 m lãþime, fiind
acoperit cu tablã. Iconostasul din zid a fost
înlocuit cu altul din lemn, au fost înlocuite
stranele cu cele actuale. Planurile acestor
renovãri au fost întocmite de arhitectul
Fr. Zinz din Agnita ºi executate de
meºterul zidar Iosif Argal din Bârghiº ºi
de meºterii lemnari ºi vopsitori Nicolae
Sârbu, Petru Rusu ºi Nicolae Serban din
Ighiºu Vechi. Icoanele pictate, aplicate pe

iconostas, provin din donaþiile fãcute de
credincioºi.
Crucea de pe tâmpla altarului, crucea
din altar ºi epitaful sunt pictate de
profesorul Ioan Chidu din Sibiu, iar
celelalte de pictorul Hor vath din
Dumbrãveni. Între anii 1959-1961,
interiorul bisericii a fost pictat în
întregime în tehnica tempera de cãtre
pictorii, Dumitru Buliga din Ploieºti ºi
Sar vin Maniu-Zamora din Sebeºel,
regiunea Hunedoara (preot fiind Eftimie
Andrei). În anul 1964 s-au terminat
lucrãrile atât în interior cât ºi în exterior,
iar la 28 iunie 1964 s-a sfinþit biserica din
încredinþarea Mitropolitului Nicolae Colan
al Ardealului, de cãtre Preasfinþitul
Episcop Emilian Antal alãturi de un sobor
de preoþi între care pr. vicar Traian
Belascu, pr. protopop Vitalie Zare din
Agnita precum ºi preotul paroh Forsea
Ioan.
Clopotele dateazã de la anul 1773 cel
mic, iar cel mare de la 1803 conform
inscripþiilor de pe ele.
Preoþii slujitori: Pr. Alexe Popovici
(1768); Pr. Eremia Constantin (1771); Pr.
Daniil Popoviciu (1807 –1826); Pr. Irimie
Popoviciu (1829 – 1854); Pr. Daniil
Constantinescu (1873 – 1908); Pr. Romul
Constantinescu (1906 - 1949); Pr. Andrei
Eftimie (1949 – 1962); Pr. Ioan Forsea
(1962-1970); Pr. Iosif Lehene (19702001); Pr. Iridon Dumitru Virgil (20012009); Pr. Vecerzan Paul (începând cu
decembrie 2009).
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )
„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

Tãierea Cinstitului Cap al Sfântului
Prooroc Ioan Botezãtorul
La sfârºitul anului bisericesc, pe 29 august,
Biserica Ortodoxã prãznuieºte „Tãierea capului
Sfântului Ioan Botezãtorul”, zi de post.
Sfântul Ioan Botezãtorul este cunoscut în
mod special pentru sfinþenia vieþii lui, pentru
severitatea ascezei ºi râvna înflãcãratã dupã
dreptate ºi dupã cele cereºti. El a fost Prooroc
ºi Înaintemergãtor al Mântuitorului Nostru
Iisus Hristos, fiind pecetluit cu aceastã chemare
încã de la venirea lui pe lume, printr-o naºtere
minunatã, vestitã de înger (Luca 1, 17; 76); apoi,
încã de tânãr este un prooroc al pocãinþei,
iubind înfrânarea ºi viaþa asprã din pustia
Iordanului. Aici în pustie, trãieºte, predicã,
mãrturiseºte ºi boteazã în Iordan pe cei care
cred în cuvântul lui (Luca 3, 1-6; Matei 3, 2-6);
predica lui era: schimbarea vieþii, întoarcerea
la Dumnezeu ºi împãcarea cu El: „Pocãiþi-vã,
cã s-a apropiat Împãrãþia cerurilor” (Matei 3,
2). El împlineºte în faptã ceea ce predicã, prin
înfrânarea ºi viaþa grea pe care o duce;
îmbrãcat în hainã asprã, de pãr de cãmilã,
nemâncând pâine, nici bând vin (Matei 3, 4;
Luca 7, 33), hrãnindu-se doar cu lãcuste ºi
miere sãlbaticã. Botezul lui Ioan era un botez
al cãinþei. El însuºi spune: „Eu unul vã botez cu
apã spre pocãinþã, dar Cel ce vine dupã mine...
vã va boteza cu Duh Sfânt ºi cu foc” (Matei 3,
11).
Atât de mare era faima lui Ioan, încât mulþi
se întrebau: „Nu cumva este Mesia?”. Iar Ioan
le rãspundea: „Nu sunt eu Hristosul... Eu sunt
glasul celui ce strigã în pustie: Îndreptaþi calea
Domnului... Eu botez cu apã; dar în mijlocul
vostru Se aflã Acela pe Care voi nu-L ºtiþi, Cel
ce vine dupã mine, Care înainte de mine a fost
ºi Cãruia eu nu sunt vrednic sã-I dezleg cureaua
încãlþãmintei... dar ca sã fie arãtat lui Israel,
de aceea am venit eu botezând cu apã” (Ioan 1,
20; 23; 26-27; 31). Mântuitorul Însuºi îl cinsteºte
pe Sfântul Ioan, ca pe un adevãrat Prooroc,
zicând: „Ce aþi ieºit sã vedeþi în pustie?... Un
prooroc? Da, zic vouã, ºi mai mult decât un
prooroc... Adevãrat zic vouã: Nu s-a ridicat între
cei nãscuþi din femei unul mai mare decât Ioan

Botezãtorul” (Matei 11, 7; 9; 11). Iar dovada
cinstei de care se bucura Sfântul Ioan este cã
Mântuitorul S-a lãsat botezat de cãtre el în
Iordan.
În Sfintele Evanghelii, Sfântul Ioan este
prezentat ca un martor al dumnezeirii
Mântuitorului; momentul culminant din viaþa
Sfântului Ioan a fost însã, atunci când,
botezând, a mãrturisit, printre oamenii din
vremea lui, pe Hristos-Mesia, în persoana
Domnului Iisus, dupã semnul ce i s-a
încredinþat: „Am vãzut Duhul coborându-Se din
cer, ca un porumbel, ºi a rãmas peste El! ªi eu
nu-L cunoºteam pe El, dar Cel ce m-a trimis sã
botez cu apã, Acela mi-a zis: Peste Care vei
vedea Duhul coborându-Se ºi rãmânând peste
El, Acela este Cel ce boteazã cu Duh Sfânt. ªi
eu am vãzut ºi am mãrturisit cã Acesta este
Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1, 32-34). Este
momentul când Sfântul Ioan înþelege cã la
Botezul lui în Iordan, Domnul Hristos era de
fapt „Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridica pãcatul
lumii” (Ioan 1, 29), Care S-a botezat pentru
noi, fiind fãrã de pãcat; iar slujirea din clipa
aceasta a Sfântului Ioan pentru Mântuitorul,
se schimbã devenind dãruire pânã la jertfã.
Aºadar, pe doi dintre cei mai buni ucenici ai
sãi, Sfântul Ioan îi îndeamnã sã se ducã ºi sã
urmeze pe Domnul Iisus, iar atunci când câþiva
dintre ucenicii sãi încearcã sã-i strecoare în
suflet o urmã de invidie faþã de Mântuitorul,
Sfântul Ioan, printr-o zguduitoare înãlþime de
suflet, le rãspunde:”Acesta trebuie sã creascã,
iar eu sã mã micºorez” (Ioan 3, 27; 31; 30).
În lupta sa pentru trezirea sufletelor,
Sfântul Ioan Botezãtorul nu putea sã nu se
întâlneascã ºi cu pãcatul cel mai scandalos din
þara sa. Regele Irod Antipa îºi izgonise legiuita
soþie ºi trãia acum cu Irodiada, soþia fratelui
sãu Filip. Ioan îl mustrã pe Irod, zicându-i: „Nuþi este îngãduit sã þii pe femeia fratelui tãu”
(Marcu 6, 18). Acest lucru stârni însã mânia
Irodiadei, care, mai întâi, a obþinut de la Irod
arestarea Sfântului Ioan ºi întemniþarea lui în
cetãþuia Maherus, dincolo de Iordan. Când Irod

ºi-a serbat ziua de naºtere dând un ospãþ maimarilor poporului, conducãtorilor oastei ºi
fruntaºilor din Galileea, fata Irodiadei a intrat
la ospãþ ºi a dansat plãcând mult lui Irod ºi
oaspeþilor lui. Împaratul a zis: “Cere-mi orice
vrei, ºi-þi voi da orice-mi vei cere, pânã la
jumãtate din împãrãþia mea”. Fata a ieºit afarã
ºi a întrebat-o pe mama ei ce sã cearã, iar
Irodiada i-a spus sã cearã capul Sfântului Ioan
Botezãtorul pe tipsie. Împãratul s-a întristat,
dar din pricina jurãmântului ºi de ochii celor
ce ºedeau împreunã cu el la masã a poruncit sã
fie tãiat capul Sfântului Ioan ºi adus Irodiadei.

Editorial

Într-o lume de rãzboaie, fiþi pacea copiilor pe care-i creºteþi!

Pr. Constantin Necula, 06 August 2016
Lumii îi este tot mai greu sã respire iubire.
Copiii pe care-i aveþi dinaintea Voastrã,
prietenii mei, nu sunt rupþi de lumea în care
trãim. Zdroaba în care-i surprindeþi dimineaþa
la cursuri este parte din lupta lumii cu viaþa
liniºtitã. Dorm greu ºi se trezesc într-o lume
nesigurã. Chiar dacã nu ºtiu aceasta. Un
zgomot de fond aruncã în aer liniºtea în care
ar trebui sã-ºi joace joaca ºi sã-ºi trãiascã

copilãria. Nu fiþi parte la agitaþia ridicatã
împotriva liniºtii lor! Învãþaþi-i sã asculte
cântecul pãsãrilor ºi sã se lase mângâiaþi de
soarele dimineþii, lãsaþi-i sã guste zãpada ºi nui opriþi sã fugã dupã fulgi. Au nevoie de viaþã.
Au nevoie sã simtã ºi sã se bucure de viaþã. Nu,
ora de Religie nu poate fi despre Dumnezeu
dacã nu este despre ei, Dumnezeu nu le exclude
bucuria ºi zâmbetul, acceptã, dacã vreþi,
bomboane cu lapte în Post de dragul de a-i þine
vii în cãutare. Nu reduceþi exigenþa culturalã,
dar evitaþi rigorismele ieftine, cultura de
facebook ori fundamentalismele ieftine. Religia
fãrã culturã e fanatism, e rãsturnarea bucuriei
cãutãrii lui Dumnezeu într-o depresie de
sensuri. Nu fiþi pãrtaºi zgomotului lumii care le
bruiazã liniºtea. M-am tot gândit zilele acestea,
atent la subiectele de examen de la capacitate
ºi bacalaureat, cum le-am cere noi, profii de
Religie, sã dea mãsura ºtiinþei lor ºcolare.
Cunoscând modul în care unii confundã ora de
Religie cu matematica spiritualã ºi cultura de
rezervaþie misticã, aroganþa cãrturãreascã ºi
exigenþa fariseicã cu firescul dumnezeiesc al
cunoaºterii lui Dumnezeu mi-e teamã cã am fi
tot controlorii cliºeelor educaþionale induse de
cultura examenelor. De aici chemarea de a
ieºi din cliºee, de a dezvolta relaþia umanã cu
fraþii noºtri elevi, cu prietenii noºtri cei mai
buni, partenerii noºtri de educaþie. De a-i hrãni
din pacea prin care vã dovediþi ai lui
Dumnezeu. Cãci noi nu avem un Dumnezeu
pus pe arþag ºi bârfitor, nu avem un Dumnezeu

care vrea sã aibã dreptate cu orice preþ. În nici
un caz cu preþul atentãrii la libertatea celuilalt.
Cât de minunat exprima acest adevãr Kallistos
Ware, Mitropolitul de Diokletia, care, pornind
de la cuvintele Sfântului Macarie, consemnate
în Omiliile sale - „Voinþa omului este o condiþie
esenþialã, cãci fãrã ea nici mãcar Dumnezeu
Însuºi nu face nimic”, conchide la rândul sãu:
„Ar trebui, mai degrabã, sã considerãm cã
lucrarea mântuirii noastre este cu totul ºi pe
de-a-ntregul un act al harului divin, ºi totuºi, în
acest act al harului divin, noi, oamenii,
rãmânem cu totul ºi pe de-a-ntregul liberi” ºi,
ceva mai încolo, „suntem mântuiþi prin
credinþã, nu prin fapte; dar credinþa înseamnã
un act de receptivitate din partea noastrã,
disponibilitatea noastrã de a accepta ceea ce
face Dumnezeu, ºi, astfel, mântuirea noastrã
se împlineºte doar cu consimþãmântul nostru
voit” (Cum suntem mântuiþi? Înþelegerea
mântuirii în tradiþia ortodoxã, Editura
Renaºterea, Cluj-Napoca, 2016, pp. 56, 61, 67).
Suntem, aºadar, pacea care aduce libertatea
în cultura copiilor noºtri. Priviþii! Uitaþi-vã cât
de obosiþi sunt de rãutatea lumii în care trãim.
Fiþi grijulii, tandri ºi liberi în predarea libertãþii!
De aici se naºte credinþa, din exerciþiul limpezit
de Har al asumãrii libertãþii cu pace, fãrã
registre de forþã. Sunteþi mai mult decât
purtãtorii Catalogului! Sunteþi oamenii care pot
educa spre Libertate ºi Înviere! Nu e puþin
lucru!

Tradiþia spune cã soldaþii au nãvãlit în temniþã
ºi i-au tãiat capul Sfântului Ioan pe când acesta
se ruga. Multã vreme Cinstitul cap al Sfântului
Ioan a fost îngropat de Irodiada într-un loc
ascuns, în castelul din Maherus, unde se
sãvârºise uciderea. ªtia de aceasta ºi Ioana,
femeia unui dregãtor a lui Irod, care era ucenica
în ascuns a Domnului Hristos.
Dupã tradiþie, Ioana a luat de acolo capul
Sfântului Ioan ºi l-a îngropat la Ierusalim în
Muntele Eleonului într-un vas de lut. S-a pãstrat
ºtirea între creºtini, iar aceasta e socotitã
prima aflare a sfântului cap. A stat acolo pânã
în vremea binecredincioºilor împãraþi
Constantin ºi Elena, când Cinstitul cap a ajuns
la Emesa, la un olar, purtat de doi cãlugãri. O
vreme capul a stat acolo pânã în anul 453, când
episcopul Uranie al Emesei l-a aºezat în biserica
cetãþii, unde fãcea numeroase minuni. Aceasta
este socotitã a doua aflare. Dupã mulþi ani,
Cinstitul cap a fost dus în locul numit Evdomon,
în Constantinopol, iar pe vremea luptei
împotriva sfintelor icoane a fost dus la Comane,
în hotarul Imperiului Bizantin cu Armenia ºi
îngropat acolo. A fost adus, din nou, în 860, în
Constantinopol, pe vremea împaratului Mihail,
de cãtre Sfântul Ignatie, patriarhul
Constantinopolului.
Aceasta este cea de-a treia ºi cea din urmã
aflare a cinstitului cap.
Sursa: basilica.ro

Dorire...
Daniela Pãnãzan Lorinczi
Aº vrea sã fiu o Lacrimã care sã-ºi
gãseascã sãlaº în doi Ochi Senini ºi cu Lumina
lor sã se-mpãrtãºeascã...
Aº vrea sã fiu o Lacrimã care sã se reverse
din Ochii Senini în sufletele tuturor celor ce
suferã ºi sunt triºti, alinându-i...
Aº vrea sã fiu o Lacrimã care sã cadã de
pe-obrajii albastrului senin al frunzelor de
brumãrel, sã alunge Tristeþea ºi sã învie
Bucuria Luminii...
Aº vrea sã fiu o Lacrimã din Ochii Senini
ºi sã rãmân acolo, ca sã le simt Credinþa,
Nãdejdea ºi mai presus de toate, Dragostea...
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ORTODOXIA Pe Valea Hârtibaciului
Raþiune pentru orice

„Pentru cã de la El ºi prin El ºi întru El sunt
toate” (Romani 11, 36)
„Pe toate le-a fãcut Domnul, fiecare cu felul
sãu” (Proverbe 16, 4)
Toate sunt pentru El. Ultimul scop al universului
este sã arate gloria lui Dumnezeu. Este o raþiune pentru
orice lucru ºi fiinþã care existã. ªi pentru tine existã o
raþiune. Dumnezeu le-a fãcut pe toate pentru gloria
Lui. Fãrã gloria lui Dumnezeu, nimic nu ar fi existat.
Ce este gloria lui Dumnezeu? Este însãºi
existenþa lui Dumnezeu. Este esenþa naturii Lui, este
greutatea importanþei Lui, este radierea splendorii Lui,
este demonstraþia puterii Lui, ºi este atmosfera prezenþei
Lui. Gloria lui Dumnezeu este expresia bunãtãþii Lui ºi
se cuprinde în toate acele intrinseci, calitãþi veºnice.
Ce este gloria lui Dumnezeu? Uitã-te în jur.
Totul e creat de Dumnezeu ºi reflectã gloria Lui. O
vedem oriunde, de la forma microscopicã a vieþii la
marea Cale Lactee, de la apus ºi stele la furtuni ºi
anotimpuri. Creaþia reveleazã gloria Creatorului. În
naturã învãþãm cã Dumnezeu este Atotputernic, cã El
se bucurã de varietatea creaþiei, iubeºte frumuseþea
creaþiei, este Organizat, Înþelept ºi Creativ. Scriptura
spune: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, ºi facerea
mâinilor Lui o vesteºte tãria”. (Ps. 18,1).
De-a lungul istoriei, Dumnezeu ºi-a revelat gloria
Sa oamenilor în diferite situaþii. Prima datã ºi-a revelato în Grãdina Edenului, apoi lui Moise, apoi în Cortul
Întâlnirii ºi în Templu, apoi prin Domnul Iisus Hristos
ºi acum prin Bisericã.
Era prezentatã printr-un foc care nu se mistuia,
nor, furtunã, fum ºi luminã puternicã. În cer, gloria lui
Dumnezeu furnizeazã întreaga luminã necesarã.
Scriptura spune: „Cetatea n-are trebuinþã nici de soare,
nici de lunã, ca s-o lumineze, cãci slava lui Dumnezeu
a luminat-o ºi fãclia ei este Mielul” (Apocalipsa 21,23).
Cel mai bine se vede gloria lui Dumnezeu în
Domnul Iisus Hristos. El, Lumina lumii, ilumineazã
natura lui Dumnezeu. Datoritã Domnului Iisus, noi nu
mai suntem în întuneric. Scriptura spune: „El, Iisus
Hristos, este oglindirea slavei Lui” (Evrei 1,3). Domnul
Iisus a venit pe pãmânt ca noi sã înþelegem pe deplin
gloria lui Dumnezeu, „Cuvântul S-a fãcut trup, ºi a
locuit printre noi,… ªi noi am privit slava Lui, o slavã
întocmai ca slava singurului nãscut din Tatãl, plin de
har ºi de adevãr” (Ioan 1, 14).
Slava inerentã a lui Dumnezeu este cea ce posedã
El prin faptul cã este Dumnezeu. Este natura Lui. Noi
nu putem adãuga nimic la slava Lui. Este imposibil
pentru noi sã facem soarele sã strãluceascã mai tare.
Dar ni se porunceºte sã recunoaºtem Atotputernicia
Lui, sã onorãm slava Lui, sã lãudãm slava Lui, sã
reflectãm la mãreþia Lui ºi sã trãim pentru lauda Lui.
De ce? Pentru cã Dumnezeu meritã acestea! Îi suntem
datori cu fiecare onoare pe care e posibil sã i-o dãm.
Dumnezeu fãcând toate lucrurile, El meritã toatã lauda.
Scriptura spune: „Vrednic eºti, Doamne ºi
Dumnezeul nostru, sã primeºti slava, cinstea ºi puterea,
cãci Tu ai zidit toate lucrurile ºi prin voinþa ta ele erau
ºi s-au fãcut” (Apocalipsa 4,11)
În întregul univers, numai douã creaþii au refuzat
sã aducã slavã lui Dumnezeu: îngerii cãzuþi (demonii)
ºi noi (oamenii). Rãdãcina pãcatului este refuzul de a
aduce slavã lui Dumnezeu, iubind orice altceva numai
pe Dumnezeu nu. Refuzul a aduce slavã lui Dumnezeu
este o rebeliune plinã de orgoliu, ºi este pãcatul ce a
cauzat cãderea lui Satan – ºi a noastrã de asemenea.
În diferite circumstanþe noi trãim pentru slava noastrã
nu pentru slava lui Dumnezeu. Scriptura spune: „Cãci
toþi au pãcãtuit, ºi sunt lipsiþi de slava lui Dumnezeu”
(Romani 3.23).
Nimeni dintre noi nu poate pretinde cã a dat lui
Dumnezeu slava care I se cuvine. Acesta ar fi cel mai
mare pãcat ºi cea mai mare greºealã ce am face-o. Pe
de altã parte, trãind pentru slava lui Dumnezeu este
cea mai mare realizare a vieþii noastre. Dumnezeu
spune: Pe toþi cei care poartã Numele Meu ºi pentru
slava Mea i-am creat” (Isaia 43,7), deci se cade sã fie
scopul suprem al vieþii noastre.
CUM POT EU ADUCE SLAVÃ LUI
DUMNEZEU?
Domnul Iisus a zis Tatãlui: „Eu Te-am proslãvit pe
Tine pe pãmânt, lucru pe care Mi l-ai dat sã îl fac, l-am
sãvârºit” (Ioan 17,4). Domnul Iisus Hristos L-a onorat
pe Tatãl prin împlinirea scopului Lui pe pãmânt. Noi îl
onorãm pe Dumnezeu în acelaºi mod. Când totul în
creaþia Lui va împlini scopul existenþei, creaþia va
aduce slavã lui Dumnezeu. Pãsãrile aduc slavã lui
Dumnezeu prin zbor, ciripit, facerea cuibului ºi alte
activitãþi pentru care sunt create ele. Chiar ºi mititica
furnicã aduce slavã lui Dumnezeu când îºi îndeplineºte
scopul pentru care a fost creatã.
Dumnezeu a fãcut furnica sã fie furnicã, ºi te-a
fãcut pe tine sã fii tu. Sf. Irineu a spus: „Slava lui
Dumnezeu este fiinþa umanã adusã la viaþã”.
Sunt multe cãi de a aduce slavã lui Dumnezeu,
dar ele pot fi însumate în cinci scopuri ale lui Dumnezeu
pentru viaþa ta. Vom petrece restul meditaþiilor
detaliindu-le ºi iatã o privire de ansamblu.
Aducem slavã lui Dumnezeu prin închinare.
Închinarea este prima noastrã responsabilitate. Ne
închinãm Lui bucurându-ne de El. Dumnezeu vrea
închinarea noastrã sã fie motivatã de dragoste,
mulþumire, ºi extaz, nu de o datorie.
Închinarea este mult mai mult decât lauda,
cântarea ºi slãvirea lui Dumnezeu. Închinarea este
modul de viaþã al bucuriei lui Dumnezeu, iubindu-L pe
El, dându-ne pe noi înºine Lui pentru a ne folosi pentru
scopul Sãu. Când trãieºti viaþa ta pentru slava lui
Dumnezeu, tot ceea ce faci devine un act al închinãrii.
Scriptura spune: „.....daþi lui Dumnezeu
mãdularele voastre, ca pe niºte unelte ale neprihãnirii”
(Romani 6,13).

Aducem slavã lui Dumnezeu iubind pe
aproapele nostru. Când tu ai fost nãscut din nou ai
devenit parte din familia lui Dumnezeu. A-L urma pe
Domnul Hristos nu e numai un act al credinþei, ci de
asemenea include apartenenþa ºi creºterea în dragoste,
în familia lui Dumnezeu. Sf. Apostol Ioan a scris: „Noi
ºtim cã am trecut din moarte la viaþã, pentru cã iubim
pe fraþi. Cine nu iubeºte pe fratele sãu, rãmâne în
moarte” (1 Ioan 3,14). Sf. Apostol Pavel a spus: „Aºadar,
primiþi-vã unii pe alþii, precum ºi Hristos v-a primit pe
voi spre slava lui Dumnezeu” (Romani 15,7).
Este responsabilitatea noastrã sã învãþãm sã iubim
cum Dumnezeu ne-a iubit, pentru cã Dumnezeu este
dragoste, ºi aceasta-L onoreazã pe El. Iisus a zis: „Vã
dau o poruncã nouã: sã vã iubiþi unii pe alþii; cum v-am
iubit Eu, aºa sã vã iubiþi ºi voi unii pe alþii. Prin aceasta
vor cunoaºte toþi cã sunteþi ucenicii Mei, dacã veþi
avea dragoste unii pentru alþii” (Ioan13, 34-35).
Aducem slavã lui Dumnezeu devenind ca ºi
Hristos. Odatã ce suntem nãscuþi în familia lui
Dumnezeu, El ne vrea sã creºtem la maturitate
spiritualã. Cum vine aceasta? Maturitatea spiritualã
este creºterea spiritualã ca sã ajungem ca ºi Hristos în
gândire, simþire ºi acþiune. Cu cât dezvoltãm caracterul
lui Hristos în noi cu atât mai mult aducem slavã lui
Dumnezeu. Scriptura spune: „Noi toþi privim cu faþa
descoperitã, ca într-o oglindã, slava Domnului, ºi suntem
schimbaþi în acelaºi chip al Lui, din slavã în slavã,
prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3,18).
Dumnezeu þi-a dat o viaþã nouã ºi o naturã nouã
când l-ai acceptat pe Hristos. Acum, pentru tot restul
vieþii tale pe pãmânt, Dumnezeu vrea sã continue
procesul de schimbare a caracterului tãu. Scriptura
zice: „Plini de roada dreptãþii, are este prin Iisus Hristos,
spre slava ºi lauda lui Dumnezeu” (Filipeni 1,11).
Aducem slavã lui Dumnezeu slujind altora
cu darurile noastre.
Fiecare dintre noi am fost în mod unic dotaþi cu
talente, daruri, îndemânãri ºi abilitãþi. Felul cum suntem
„circuitaþi” nu este un accident. Dumnezeu nu þi-a dat
abilitãþi pentru a le folosi în scopuri personale. Ceea
ce ne-a dat Dumnezeu ne-a dat pentru folosul altora, ºi
la alþii Dumnezeu le-a dat abilitãþi spre folosul tãu.
Scriptura spune: „Dupã darul pe care l-a primit fiecare,
slujiþi unii altora, ca niºte buni iconomi ai harului
celui de multe feluri al lui Dumnezeu. Dacã vorbeºte
cineva, cuvintele lui sã fie ca ale lui Dumnezeu; dacã
slujeºte cineva, slujba lui sã fie ca din puterea pe care
o dã Dumnezeu!” (1 Petru 4,10-11).
Aducem slavã lui Dumnezeu spunându-le
altora despre El. Dumnezeu nu vrea ca dragostea
Lui ºi scopurile Lui sã fie þinute în secret. Din moment
ce noi ºtim adevãrul, El aºteaptã ca sã împãrtãºim
adevãrul cu alþii. Acesta e un privilegiu mare – sã
aduci pe alþii la Iisus, sã-i ajuþi sã descopere scopul lor
ºi sã-i pregãteºti pentru destinul veºnic. Scriptura spune:
„Cãci toate sunt pentru voi, pentru ca, înmulþindu-se
harul sã prisoseascã prin mai mulþi mulþumirea, spre
slava lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4,15).
PENTRU CE TRÃIEªTI TU?
Trãind de-acum încolo pentru slava lui Dumnezeu
þi se cere sã-þi schimbi prioritãþile, orarul tãu zilnic,
relaþiile tale, ºi toate celelalte. Asta presupune uneori
alegerea unei cãi mai dificile decât una uºoarã. Chiar
ºi Domnul Iisus s-a confruntat cu aceasta. ªtiind cã va
fi crucificat, El a plâns: „Acum, sufletul Meu este
tulburat. ªi ce voi zice? Tatã, izbãveºte-Mã din ceasul
acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit pânã la
ceasul acesta! Tatã, proslãveºte Numele Tãu!” (Ioan
12, 27-28 ).
Domnul Iisus a stat la încruciºare de drumuri. Sã
aducã la îndeplinire scopul pentru care a venit pe
pãmânt ori sã se dea înapoi ºi sã ducã o viaþã
„confortabilã”, egocentricã? Tu eºti pus în faþa unei
asemenea situaþii. Vei trãi pentru scopurile tale, confort,
ºi plãcere sau vei trãi tot restul vieþii tale pentru slava
lui Dumnezeu, ºtiind cã El a promis o rãsplatã veºnicã?
Scriptura spune: „Cine îºi iubeºte viaþa, o va pierde; ºi
cine îºi urãºte viaþa în lumea aceasta, o va pãstra
pentru viaþa veºnicã” (Ioan 12,25)
Este timpul sã te decizi. Pentru cine ai de gând sã
trãieºti – pentru tine însuþi ori pentru Dumnezeu? Poate
vei ezita, gândindu-te cã nu vei avea puterea necesarã
sã trãieºti pentru Dumnezeu. Nu-þi fie fricã. Dumnezeu
îþi va da tot ce ai nevoie dacã tu decizi sã faci alegerea
de a trãi pentru El. Scriptura spune: „Dumnezeiasca
Lui putere ne-a dãruit tot ce priveºte viaþa ºi evlavia
prin cunoaºterea Celui ce ne-a chemat prin slava ºi
puterea Lui” (2 Petru 1,3).
Chiar acum, Dumnezeu te invitã sã trãieºti pentru
slava Lui prin împlinirea scopurilor destinate pentru
tine. Nu este altã cale. Orice altceva este o formã
numai. Viaþa realã începe prin dãruirea ta totalã
Domnului Iisus Hristos. Dacã nu ai fãcut-o pânã acum
tot ce trebuie sã faci este sã crezi ºi sã primeºti. Scriptura
promite: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adicã, celor
ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul sã se facã copii
ai lui Dumnezeu” (Ioan 1,12)
În primul rând, crede. Crede cã Dumnezeu te
iubeºte ºi te-a creat pentru un scop bine precizat. Crede
cã tu nu eºti la întâmplare. Crede cã tu ai fost creat
pentru eternitate. Crede cã Dumnezeu a ales sã ai o
relaþie personalã cu Iisus care a murit pe cruce pentru
tine. Crede cã indiferent ce ai fãcut în viaþa ta de pânã
acum Dumnezeu vrea sã te ierte.
În al doilea rând primeºte. Primeºte-L pe Iisus
în viaþa ta ca Domn ºi Mântuitor. Primeºte iertarea Lui
pentru pãcatele tale. Primeºte Duhul Sãu, care-þi va da
puterea sã-þi împlineºti scopul în viaþa ta. Scriptura
spune: „Cine crede în Fiul, are viaþa veºnicã” (Ioan
3,36).
Preot Ioan Popescu
Parohia Noiºtat
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Merghindeal, satul de pe Valea Zãgazului
ªtefan Mãrculeþ
La doar câþiva kilometri de punctul central din
România se situeazã comuna Merghindeal, din judeþul
Sibiu, unde istoria comunitãþii de români este strâns
legatã de ºcoala ºi biserica din sat, de marile
personalitãþi ce au activat aici ºi de pãmântul roditor
de pe dealurile înconjurãtoare.
Comuna Merghindeal se aflã pe marginea sudicã
a Podiºului Transilvaniei, între oraºele Agnita ºi
Fãgãraº. ªoseaua care leagã cele douã oraºe strãbate
localitatea de pe Valea Zãgazului, distanþa pânã la Sibiu
fiind de 60 de kilometri, iar pânã la oraºul Agnita, de 8
kilometri. Relieful este deluros, cu pante domoale,
strãbãtute de Valea Zãgazului, astfel cã locuitorii s-au
aºezat pe cursul acestei vãi. „În þinutul Merghindealului
s-au cunoscut încã din perioada neoliticã aºezãri
omeneºti. S-au gãsit obiecte de ceramicã, pãstrate pânã
astãzi, aflate acum la Muzeul Bruckenthal din Sibiu“,
ne-a spus preotul paroh de la Merghindeal, pãrintele
Cristian Nicolae Sasu.
Din discuþia avutã cu pãrintele paroh am aflat
multe lucruri interesante din istoria localitãþii, a
locuitorilor ei ºi a comunitãþii de români ortodocºi de
aici. Astfel, prima menþiune în documentele istorice a
localitãþii Merghindeal este datatã la 1332, sub
denumirea de Valdis Mariae. Se pare cã aceastã aºezare
este mult mai veche, fiind distrusã de nãvãlirea mongolã
din 1241.
„Locuitorii comunei noastre s-au ocupat cu
agricultura, pomicultura, viticultura ºi oieritul,
dovedindu-se a fi buni gospodari ºi evlavioºi creºtini,
þinând cu sfinþenie la credinþã ºi la pãstrarea portului
românesc strãmoºesc“, continuã pãrintele Sasu.
În documentele unui recensãmânt, în limba
latinã, se consemneazã cã primul învãþãtor în
Merghindeal activa la 1438. Nu se cunoaºte exact
numãrul copiilor ce învãþau carte la
acea vreme, dar se ºtie cã, în perioada
1502-1503, doi tineri din Merghindeal
frecventau cursurile Universitãþii din
Viena. Prima clãdire destinatã
învãþãmântului a fost construitã abia
în 1841, iar pânã atunci, învãþãmântul
se fãcea în case particulare. Prima
ºcoalã pentru români a fost ziditã la
1880, de comunitatea ortodoxã.
Comunitatea din Merghindeal
era cunoscutã ºi pentru obiceiurile
de sãrbãtori, care se doresc a fi
reînviate. La Crãciun, femeile jucau
„rãzboiul de þesut“, un obicei vechi,
pierdut în zilele noastre. De
asemenea, la secerat, fetele ºi feciorii
veneau cu cunune de grâu, iar o fatã
purta cununa ºi toþi mergeau sã cânte
la o gazdã.
ªcoala protopopului martir
Românii din Merghindeal
pãstreazã vie memoria uneia dintre
cele mai de seamã personalitãþi
nãscute în acest sat, protopopul Aurel
Munteanu. Nãscut la 2 mai 1882, a
finalizat cursurile teologice în 1906,
dupã care, timp de un an, a educat
copiii ºi tinerii din Merghindeal. „O camerã din casa
bunicii sale a rãmas goalã ºi a fãcut o clasã de cursuri.
A adus 6-8 copii absolvenþi ai ºcolii primare pentru a-i
pregãti pentru liceu. Dupã 10 luni, a plecat cu ei la
Sibiu ºi toþi au intrat la liceu. El a propus ca între
disciplinele studiate sã fie ºi religia. Pe lângã
cunoºtinþele religioase, îi învãþa pe copii cum sã se
roage“, ne-a explicat pãrintele paroh. Pe lângã ºcoala
amintitã, Aurel Munteanu a înfiinþat ºi un cor de douã
voci ºi uneori predica la slujbele religioase oficiate în
biserica din sat. Bãtrânii îºi amintesc faptul cã toþi
povesteau de acel an, în care biserica a fost plinã de
credincioºi la slujbe.
Sâmbãtã seara ºi duminica dupã Vecernie, Aurel
Munteanu aduna tineri pentru a-i învãþa cântece
bisericeºti ºi lumeºti, dar ºi poveºti ºi lucruri de ºtiinþã
ºi de istoria neamului românesc, lucruri tãinuite pe
vremea dominaþiei maghiare. La casa „domnului Aurel“
mergeau feciorii ºi fetele ca la o casã de culturã. Dupã
Vecernii ºi în zi de ploaie, se umplea casa de oameni,
cãrora le vorbea din vieþile sfinþilor ºi din faptele
domnitorilor din Þãrile Române. „Pânã astãzi se
vorbeºte în Merghindeal de «ºcoala domnului Aurel»“,
spune pãrintele Sasu.
Aurel Munteanu a fost ales protopop de Huedin la
1 octombrie 1924, în vremuri grele. În 10 septembrie
1940 a fost martirizat de hortiºti. În 1965 a fost deshumat
din cimitirul local ºi pus într-un mormânt în faþa bisericii
unde a slujit. Monumentul funerar din faþa
Protopopiatului Huedin, dezvelit în 2000, îl prezintã pe

protopopul martir cu epitrahilul pus pe grumaz, în semn
de rugãciune, cu Sfânta Scripturã într-o mânã ºi cu
cealaltã mânã îndemnând la pace ºi iubire. La
manifestãrile dedicate împlinirii a 70 de ani de la
martiriul sãu, au fost invitaþi la Huedin ºi preotul paroh
de la Merghindeal, ºi autoritãþi locale. În Merghindeal
se pãstreazã ºi Casa memorialã Aurel Munteanu, cu o
placã memorialã.
Biserica din Merghindeal
Românii ortodocºi din Merghindeal s-au îngrijit
ºi de construirea unei biserici în sat. Primul lãcaº de
cult a fost din lemn ºi s-a pãstrat pânã la zidirea unei
noi biserici din piatrã. La acel moment, credincioºii
au aºezat în locul unde a fost sfântul altar al vechii
biserici o cruce moºtenitã de la strãbuni. Aceastã cruce
din piatrã sculptatã are urmãtoarea inscripþie, cu litere
chirilice: „Cu vrerea Tatãlui, cu ajutorul Fiului ºi a
Sfântului Duh, ridicatu-s-a aceastã sfântã cruce cu
hramul Uspenia (Adormirea Maicii Domnului), leat
7128, adicã 1620 ºi s-a ridicat de cãtre robul lui
Dumnezeu, eu, Nicolae, preotul“. Pentru pãstrarea ei
în condiþii bune, piatra a fost aºezatã în curtea bisericii
noi.
Biserica de piatrã a fost construitã în 1854, pe
vremea pãstoririi Sfântului Mitropolit Andrei ªaguna,
când paroh în sat era preotul Ioan Cocoroadã. Lucrãrile
au fost realizate de meºterul Wagner din Merghindeal,
prin contribuþia întregii parohii. Biserica are hramul
„Buna Vestire“ ºi este aºezatã în partea de miazãzi a
comunei, la o distanþã de 200 de metri de ºoseaua
judeþeanã care leagã Agnita de Fãgãraº. Biserica este
din piatrã adunatã de pe la oameni, cãrãmidã ºi acoperitã
cu þiglã. Iniþial, interiorul a fost zugrãvit în 1854, iar pe
bolþi erau pictaþi rudimentar evangheliºtii ºi scena
Bunei Vestiri.

„În 1981, biserica a fost pictatã de Simion
Hârþoagã, iar în 1982 s-au fãcut strãnile. În 1983 s-a
reparat turnul, în 1984 s-a zugrãvit biserica în exterior,
au fost fãcute în 1986 gardurile, iar un mai târziu douã
tetrapoade pentru cântãreþ ºi douã scãri la turn. În
1988 au fost realizate pardoseala de ciment ºi mozaicul
în altar ºi în faþa altarului. Dupã acestea s-au fãcut ºi
alte lucrãri. În 1999, preotul Virgil Manase a
înfrumuseþat biserica, iar în 2005 Preasfinþitul Visarion,
Episcopul Tulcii, pe atunci Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Sibiului, a sfinþit lucrãrile“, ne-a mai
spus pãrintele Sasu.
Spaþiu pentru activitãþile parohiale
În 2009, când la Merghindeal a venit actualul
paroh, s-au fãcut restaurarea ºi împodobirea altarului.
Tot în acel an s-a refãcut ºi acoperiºul de pe bisericã,
iar în 2010 s-au schimbat ferestrele, s-a pus geam
termopan, s-a schimbat cafasul ºi s-a fãcut pardoseala.
În 2011 s-a creat un spaþiu pentru ºedinþe, pentru
pãstrarea arhivei ºi biblioteca parohiei.
„La amenajarea acestui spaþiu am fost motivaþi de
faptul cã eram implicaþi în proiectul «Alege ºcoala!» ºi
aveam nevoie de o salã pentru activitãþile noastre, un
loc unde sã adunãm copii pentru a le expune învãþãtura
ortodoxã ºi pentru a-i instrui conform programelor
Patriarhiei Române. Aici au loc ºi întâlnirile cu
enoriaºii, cu membrii Consiliului parohial ºi ai
Comitetului parohial“, continuã pãrintele paroh.
Lucrãri administrative au avut loc ºi la casa parohialã,
pentru renovarea ºi înfrumuseþarea acesteia.
Articol preluat din ziarul Lumina
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Folclor Cules de Mircea Drãgan Noiºteþeanu
FOAIE VERDE DE STEJAR,
Grea e viaþa militar;
Darã când m-am liberat,
Acasã m-am aºezat.
N-o trecut luna de zile
ª-o vint ordin dupã mine.
Ordin verde de chemare,
Sã mã duc la concentrare.
Mi l-o dat ºefu’ de post,
Nu mã-ntreabã c-am mai fost.
Sã plec cu trenu’de zece,
Hai, mândro, de mã petrece.
Cheamã ºi pe maicã-ta,
Sã mã petreacã ºi ea,
Cã pe alþii n-am pe cine,
C-ai mei pãrinþi nu-s pe lume.
Uite, mândro, trenu’vine,
Arde inima în mine..

Când am pus picioru-n scarã,
Lacrimile mã doboarã.
Când am pus ºi celãlalt,
Mândruþa tare-o strigat
ªterge-þi, mândro, lacrimile
ªi te uitã dupã mine,
De vezi trenu’ cum mã carã
Pân’la graniþa ungarã.
Frunzuliþã sãlcioarã,
ªuierã trenu’ în garã.
Nu ºuierã ca sã stea,
Cã ºuierã sã mã ia,
Sã mã ducã-n altã þarã,
Unde nu cunosc pe nime;
Fãrã frunza ºi iarba
ªi scrisoarea la mândra.
Ciuchinã Ilie, 28 de ani, Movile, 2 mai 1978

Simion Hudea - nãscut în Sãsãuº,
la 12 septembrie 1926.
La împlinirea a 90 de ani vã urãm
un sincer “LA MULÞI ANI!”

N-a fost prea uºor popasul Eram ca un lemn cioplit;
Modelîndu-mi mereu pasul,
Visul meu s-a împlinit !

„PE FIRUL VIEÞII”

Am pregãtit un nou destin
Muncind cu sîrg ºi cu decenþã,
Am savurat un plin festin,
Cînd am luat prima licenþã !...

de Simion Hudea
Într-un sat de deal cãrunt,
M-am nãscut în prag de toamnã;
Cu odor ºi zel mãrunt,
M-alãpta o mamã – doamnã !
Pe magistrala unui cîntec,
M-am visat miºcînd în leagãn
De curînd ieºind din pîntec,
Eram voinicel ºi zdravãn.
La botez mare ispitã.
Eu din carne ºi din os,
Sã am nume de elitã,
Sau de sfînt preacuvios!
De drept am primit un nume
Sã rãspund la provocãri.
Cît sînt viu în astã lume,
Sã trec multe încercãri !...
La mulþi ani, mi-au zis pãrinþii,
Cînd am prins ceva putere,
Mi-au crescut uºor toþi dinþii,
Se mîndreau cã au... avere !
Creºteam ca un fir de iarbã,
Timpul m-a chemat la ºcoalã,
Slova a-nceput sã fiarbã,
Clocotea ca zama-n oalã !
Mi-au verificat înclinul
Dacã fac faþã la muncã,
Am trecut greul ºi chinul
Cosind iarba de pe luncã !...
Cum lucram cu hãrnicie –
Mã credeau un om de sat;
Dorind altã meserie,
Gîndul meu i-au apãsat!
Era cald, o zi frumoasã,
Zburau fluturi pe imaº,
Am lãsat pãmînt ºi casã,
Fãcînd pasul spre... oraº!

Drumul meu nu s-a oprit.
Am studiat cu înfocare,
Iar la timpul sorocit,
Am luat alta ºi mai mare !...
Extras din lucrarea monograficã
“Pe urmele pictorilor Grecu din
Sãsãuº, pe calea Sighiului” – Asociaþia
Obºtea Satului Sãsãuº

În catedrala glaciarã urc
Francisc Lorinczi
În catedrala glaciarã urc
Sã-mi dezvelesc din inimã nectarul
Misterului sã îi mãresc hotarul
Setea sã mi-o astâmpãr în amurg.
Arunc o piatrã în lac, se nasc cer(c)uri
Expansiune în spaþiu limitat,
Deasupra arde cerul înstelat
Orchestrã magistralã-n versuri.
Cutele se strâng în suflet dune
Se-nteþesc ca hula de pe lacuri
Spun o rugã când soarele apune
Crestele alpine îmi sunt leacuri,
Iruri fermecate pentru strune,
Balsamul sufletului pentru veacuri.

EI S-AU NÃSCUT ÎN
S E P T E M B R I E
Bârsan Maria
01 sept.
85 de ani
Retiº
Dragomir Ileana
01 sept.
84 de ani
Retiº
Stãnilã Maria
01 sept.
84 de ani
Mihãileni
Fulea Nicolae
01 sept.
82 de ani
Cornãþel
Hampu Maria
01 sept.
81 de ani
Nou
Dociu Ludovica
02 sept.
89 de ani
Daia
Cãtanã Ioan
02 sept.
86 de ani
Retiº
Gãurea Maria
02 sept.
85 de ani
Beneºti
Costea Ecaterina
05 sept.
91 de ani
Gherdeal
Muntean Virginia
07 sept.
80 de ani
Caºolþ
Pascu Maria
10 sept
86 de ani
Ilimbav
Þârlea Ana
11 sept.
85 de ani
Nocrich
Hanea Ana
11 sept.
84 de ani
Nou
Frãþilã Olivia
11 sept.
81 de ani
ªalcãu
Scutea Ana
12 sept.
84 de ani
Hosman
Kessler Ioan Conrad
13 sept
87 de ani
Marpod
Avram Felicia
13 sept.
88 de ani
Vãrd
Târziu Anica
13 sept.
81 de ani
Ghijasa de Jos
Hoaghia Ana
14 sept.
88 de ani
Caºolþ
Tatu Ana
14 sept.
83 de ani
Alþîna
Gavrilã Susana
15 sept.
97 de ani
Dealu Frumos
Pãdure Eleonora
15 sept.
84 de ani
Iacobeni.
Toma Maria
17 sept.
81 de ani
Vãrd
Cândea Agafia
17 sept
81 de ani
Alþîna
Paveloana Ioan
18 sept.
84 de ani
Nucet
Rogoz Meletina
18 sept.
82 de ani
Retiº
Bârcea Nicolae
18 sept.
80 de ani
Chirpãr
Bela Olimpia
19 sept.
90 de ani
Rãvãºel
Loprich Katarina
19 sept.
84 de ani
Rãvãºel
Pãcurar Zenovia
20 sept.
86 de ani
Chirpãr
Pinciu Marioara
20 sept.
83 de ani
Daia
Moldovan Ioan
21 sept.
87 de ani
Þeline
Gheorghea Maria
22 sept.
85 de ani
Mihãileni
Sandor Andrei
22 sept.
80 de ani
Hosman
Scutea Maria
25 sept.
91 de ani
Nocrich
Armenciu Nicolae
25 sept.
80 de ani
Nocrich
Strek Wilhelm
26 sept.
89 de ani
Rãvãºel
Luca Ioan
26 sept.
83 de ani
Alþîna
Herciu Maria
26 sept.
81 de ani
Nou
Baci Maria
26 sept.
81 de ani
Daia
Lascu Ana
26 sept.
80 de ani
Daia
Aroneasa Maria
27 sept.
84 de ani
Retiº
Corman Simion
28 sept
86 de ani
Alþîna
ªchiopotã Maria
28 sept.
82 de ani
Retiº
Varga Maria
28 sept.
81 de ani
Brãdeni
Draºovean Paraschiva
29 sept.
80 de ani
Roºia
Lãcãtuº Maria
30 sept.
94 de ani
Dealu Frumos
Baboº Varvara
30 sept.
86 de ani
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.

! pe privirea ta, mumã,
împlântatã în iarbã verde,
se ridicã licurici înflorind
cerul
! aminte-mi-aduc, mumã,
cum ai fugit de basmul
care nu mai era basm,
de adâncul cenuºilor casei

din Ultimul Tremur
atunci când
ne retrãgeam trupurile
înapoi în sufletele transpirate

de unde dragostea a fugit,
nu de tristeþe,
nu de bucurie,
ci de uitarea în care
n-ai crezut niciodatã
! aminte-mi-aduc mumã
de fruntea ta întârziatã
în tainele luminii
din nopþile îngenunchiate
la icoane
când îmi curgeau în urechi
cuvinte lichefiate în ºoapte:
† înger, îngerelul meu...
† tatãl nostru care...
† cred întrunul Dumnezeu...
! În pãrul Benchii
cucuveaua striga numele
celui ce o sã moarã,
celui înecat
cu noapte ºi mister,
sau cu o felie de lunã,
- ruptã cu dinþii de-un zeu cât o rugãciune
ce moare-ntr-un ateu

Dan Herciu
fãceam schimb de vise
pentru a ne developa viitorul
pe refugiile de fricã
ale prezentului
ºtiam!
din Prima Secundã
atunci când ochii noºtri
fãceau dragoste
neaºteptându-ne acceptul
ºtiam!

ºtiam!
amândoi,
mincinoºi ºi minþiþi
în acelaºi timp,
cã ne ascundem prejudecãþile,
în sistemele de valori
ale celuilalt
ca într-o puºculiþã ciobitã
din copilãrie

Toamnã relativã
Ioan Gyuri Pascu

A ºaptea privire

Privirea ta, mumã!
Ioan Gligor Stopiþã

7

Vântul
vânturã ploaia
ce spalã Pãmântul.
Toamna-mi ruginã
inelul de luminã
ce mã-mpreunã
ºi mã cununã
cu parcul.
Arcul timpului se-ncovoaie
ºi se-ndoaie
relativ metaluminic
ºi destul de cinic
anulând gravitaþia inimii mele
care nu mai poate sã atragã stele
sã-þi închipuie din ele
diademã
Îþi spun,
în mintea mea se naºte o dilemã:
dacã pentru o asemenea problem
nu cumva, putem renunþa la Einstein
ºi sã-l luãm pe Newton de bun?

GAZETA HÂRTIBACIULUI
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HOSMAN: Cuprinde satul în
palma sufletului... Ia ºi o porþie
zdravãnã de istorie ºi... peisaj
Scris de Nicoleta IONIÞÃ

Dacã n-ai ajuns niciodatã aici, o sã vrei s-o
faci! Sã cuprinzi pe retinã, ca-n palme, un sat,
aºa precum copilul jucãria preferatã ori mai cu
seamã mâna caldã a bunicii. ªi asta pentru cã
din nou, Louis Guermond împreunã cu
aparatul sãu de fotografiat a ajuns prin pãrþile
Hosmanului (satul cu... o grãmadã de lemne) ºi
acum ne dãruieºte pitorescul acestui colþ de
ARDEAL prins în vraja unui sfârºit de varã...
Priveºte ºi tu ºi lasã-te purtat prin vraja
colinelor domoale ce compun un concert
perfect dirijat cu mãiestrie duhul clãdirilor ºi al
tradiþiilor acompaniate de mrejele naturii
blânde. ªi nu pregeta! De ai vreme, pune-þi
paºii-n traistã ºi ia-o fericit la pas prin Podiºul
Hârtibaciului, sã te bucuri de frumuseþea lui!...
Atestat încã din 1317, în anul 1456
Hosmanul a fost distrus în întregime de Vlad
Þepeº, deoarece localnicii s-au opus dorinþei
acestuia de a-i supune. Satul a fost însã refãcut
în 1479, conform unui document. Inventarul
mobil al parohiei a fost predat scaunului Nocrich
(din care fãcea parte ºi Hosmanul cu menþiunea
pânã la repopularea comunei).
În anul 1500 satul Hosman a fost refãcut
ºi repopulat, având o populaþie de 14 familii,

fiind comunã liberã. În anul 1532 populaþia
Hosmanului a devenit egalã cu cea din Nocrich,
dupã ce în 1528 parohia din comunã a recãpãtat
averea mobilã predatã Nocrichului cu ocazia
evenimentelor din 1479.
În anul 1722 conscripþia pentru impozit
efectuatã, arãta cã în cele ºase comune locuite
de saºi (comuna Alþâna, comuna Nocrich,
comuna Marpod, comuna Hosman, comuna
Chirpãr, comuna Peliºor) existau 425 de
gospodãrii sãseºti ºi 249 gospodãrii româneºti.
Aºa cum aflãm de la istorici, în anul 1764
scaunul Nocrich hotãrãºte, în înþelegere cu
reprezentanþii Hosmanului, ca nici un om care
locuieºte în afara comunei nu mai are dreptul
sã moºteneascã pãmânt aflat în raza comunei.
Aceastã interdicþie se datoreazã situaþiei creatã
de cei care, stabiliþi în altã parte, moºtenind
pãmânt ºi neputând sã îl lucreze, îl vindeau
celor care dãdeau mai mulþi bani, indiferent
dacã erau sau nu din Hosman. S-a ajuns, în
acest fel, la înstrãinarea unei pãrþi însemnate
din hotarul comunal, fapt care l-a determinat
pe judele din Nocrich sã dea porunca de mai
sus.
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AZILUL DIN MERGHINDEAL – CU
BANI CÂªTIGAÞI ÎN AMERICA
Ioan Bârsan a reuºit sã plece din România
în 1987. Dupã o scurtã staþionare în Germania
de Vest, unde a muncit pentru a-ºi continua
drumul, a ajuns cu familia în California.
Nãscut în Ghijasa de Jos, rãmâne ancorat,
sufleteºte, de zona Vãii Hârtibaciului ºi în 2003
investeºte o parte din câºtigurile din America,
într-un azil de bãtrâni, realizat împreunã cu
Iancu Ursu, în localitatea Marpod.

aceºtia beneficiind de îngrijire personalã ºi
medicalã, curãþenie ºi hranã consistentã,
activitãþi pentru socializare ºi culturale, terapii
de recuperare. Se organizeazã evenimente cu
ocazia sãrbãtorilor, a zilelor de naºtere ºi a celor
onomastice, programe culturale ºi religioase,
vizite la obiective turistice.
La ora actualã Centrul pentru Seniori din
Merghindeal cu o capacitate de 28 de locuri,

În 2015 inaugureazã un alt azil în
localitatea Merghindeal, în fosta clãdire a ºcolii
sãseºti pe care a cumpãrat-o de la Biserica
Evanghelicã.
Fosta ºcoalã, din curtea bisericii fortificate,
a devenit o clãdire modernã, cu aspect primitor,
plãcuþa de pe faþadã indicând cã aici se aflã
„Fundaþia B&B ADEPT” - Centrul pentru
seniori Merghindeal. În interior, camerele cu
2 sau patru paturi sunt dotate cu mobilier
modern, adecvat pentru necesitãþile
persoanelor asistate. Fiecare camerã este
dotatã cu televizor, baie ºi acces la telefon.
Oferta pentru asistaþi este generoasã,

asigurã asistenþã pentru 20 de beneficiari, cu
posibilitãþi de extindere pânã la 50 de persoane.
Serviciile pentru persoanele care se bucurã
aici de îngrijire, sunt asigurate de 11 angajaþi.
Problemele de sãnãtate sunt rezolvate de un
medic generalist, un asistent medical, un
psiholog ºi douã asistente sociale. Pentru
extinderea ºi îmbunãtãþirea activitãþilor, Ioan
Bârsan cautã un partener, un om care înþelege
rolul acestui aºezãmânt, iubeºte oamenii ºi e
dispus sã lucreze pentru ei.
În aceastã oazã de liniºte, cãldurã ºi luminã
ºi-au gãsit adãpost persoane vârstnice din
judeþele Sibiu, Braºov ºi Mureº.
I. Bârsan

Cornãþel, Asociaþia Breasla Lolelor Lole
Agnita, Apold Castle, etc nu putem decât
sã vã lansãm invitaþia, sã veniþi ºi sã le
descoperiþi!
IA Roºia, Sibiu vã va explica
importanþa acestor Semne Cusute de pe
straiele strãbunilor noºtri, iar Asociaþia
Monumentum vã poate explica de ce
trebuie îngrijit ºi protejat patrimoniul pe
care oamenii, istoria, locurile ºi timpul ni
l-au lasat moºtenire.

P. S. Turul Ciclist al Sibiului strãbate
zona în fiecare început de iulie!
Dar mai bine aruncaþi o privire la
minunatul material realizat de Ghid Video
Turistic - Filmul de promovare a
gastronomiei locale - un rezultat al
proiectului
„Cooperare
pentru
promovarea patrimoniului cultural”
implementat de GAL Podiºul Mediaºului,
GAL Dealurile Târnavelor ºi GAL
Microregiunea Hârtibaciu.
Din inima þãrii, cu drag!

PODIªUL HÂRTIBA
HÂRTIBACIULUI
CIULUI
A doua arie protejatã - ca mãrime din þarã, dupã Delta Dunãrii, Podiºul
Hârtibaciului adãposteºte un patrimoniu
material ºi imaterial deosebit; o moºtenire
multiculturalã ºi un potenþial turistic, care
din 2007, anul în care Sibiul a fost
desemnat Capitalã Culturalã a Europei,
creºte tot mai mult.
Sudul Transilvaniei, între Târnave ºi
Olt, are cea mai mare concentrare de
biserici fortificate sãseºti - cu atestãri
timpurii, ca de exemplu fostele Scaune
Sãseºti Nocrich, Cincu, Rupea...
Agnita, cel mai important oraº din
Podiºul Hârtibaciului - cu atestare
documentarã la 1280; se bucurã de a fi
vecin cu „Centrul geografic al þãrii” în
apropiere de satul Dealu Frumos.
Linia îngustã de tren, prin Asociaþia
Prietenii Mocãniþei a fost repusã în
valoare doar prin munca voluntarã a unui
grup de prieteni.
Muzeul Interetnic al Vãii
Hârtibaciului din Alþâna pãstreazã
memoria vie a locurilor, alãturi de Muzeul
Vãii Hârtibaciului ºi „Casa cu pãpuºi”
a familiei Drãgan din Agnita. Despre toate
aceste locuri, despre evenimentele din
zonã relateazã pe larg publicaþia Gazeta
Hârtibaciului .
Vechile meºteºuguri sunt readuse la
viaþã prin ateliere care se desfãºoarã la
Hosman, de cãtre Moara Veche, Alte
Muhe, Regi Malom ºi Old Mill , alãturi de
Brutãria Luiza

Pentru a descoperi aceste frumuseþi,
singuri sau în grup, peste 200 de km de
trasee de bicicletã ºi drumeþie au fost
inaugurate acum un an de zile, pentru
iubitorii de naturã din Colinele
Transilvaniei.
Agroecologia este pusã la loc de
cinste ºi vã aºteaptã sã o descoperiþi în
gospodãriile þãrãneºti din zonã:
Gospodaria Bio-Haus Cioran, BioMoºna, Ferma Bio Ilimbav, Veseud11,
Viscri 44 sau pur ºi simplu pentru relaxare
ºi sport cu Villa Abbatis Equestrian
Center din satul Apoº - aºezare care
depindea direct de Abaþia Cistercianã de
la Cârþa... sau un popas la Pensiunea
Elisabeta - Centrul þãrii ºi / sau în vechea
ºcoalã din Cincºor. Transilvania. Case
de Oaspeþi , Cloasterf Haus ...
Apoi, cine nu a auzit de prezenþa
prinþului Charles ºi a casei de oaspeþi de
la
Transylvania
Guesthouses
Malmkrog-Malancrav? Sau în satul cu 13
naþionalitãþi diferite, Guesthouse Richiº
La Curtea Richvinii?
Datoritã
frumoasei
iniþiative
Transilvanian Brunch ºi a promovãrii
fãcute de cãtre Asociatia My
Transylvania - acestea pun în valoare
oamenii ºi locurile de vis în care locuim,
ºi se bucurã de un imens succes de mai
bine de 8 ani acum.
Cât despre Alma Vii - Centru de
interpretare a culturii tradiþionale sau
Nocrich Scout Centre, Ferma ªcoalã
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