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În sãptãmâna în care se dãruieºte bucurie, profesorii de la
Gimnaziul G. D. Teutsch au pornit pe la instituþiile ce se îngrijesc
de persoanele care au nevoie mai mult decât alþii de un strop de
bucurie.

Dirijaþi de profesorul Robu Zamfir Florin, grupul de
colindãtori au vestit Naºterea Mântuitorului la Centrul de
Asistenþã Socialã, Unitatea de Asistenþã Medico Socialã din
Agnita ºi la Azilul din Merghindeal.

Pentru frumoasele colinde au fost rãsplãtiþi cu bucuria celor
care le-au fost dãruite.

ªedinþa ordinarã a Consiliului Local Agnita, pe luna
noiembrie, a început prin aprobarea unor schimbãri privind
componenþa acestuia. Schimbãrile s-au impus pentru cã doi
consilieri, Solomon Aurel de la PSD ºi Cristea Marius de la
PNL, ºi-au depus demisia.

În locul lor au fost validaþi primii membrii supleanþi aflaþi
pe listele de candidaþi de la alegerile din iunie. Aceºtia sunt
Petriºor Florin –Ioan, din partea Partidului Social Democrat ºi
Duca Bogdan – Ioan din partea Partidului Naþional Liberal.

REDACÞIA GAZETEI HÂRTIBACIULUI UREAZÃ CITITORILOR SÃI
UN AN NOU, CU MULTE BUCURII ªI PUÞINE NECAZURI,

CU SÃNÃTATE ªI SPOR ÎN TOATE.

LA MULÞI ANI!

AAAAAU DÃRU DÃRU DÃRU DÃRU DÃRUIT UNUIT UNUIT UNUIT UNUIT UN
SSSSSTRTRTRTRTROP DE BUCURIEOP DE BUCURIEOP DE BUCURIEOP DE BUCURIEOP DE BUCURIE

Ca ºi la cele trei ediþii precedente, cu aceastã temã,
susþinãtorii primarului Ioan Dragoman l-au propus pentru
aceastã funcþie pe consilierul  Murgoci Costel. Spre surpriza
tuturor, acesta a spus cã nu mai vrea sã candideze ºi adresându-
se consilierilor le-a cerut „sã dea dovadã de bãrbãþie” ºi sã
aleagã odatã viceprimarul. Colegii lui au luat adjectivul „bãrbãþie”
stricto sensu ºi au propus-o pe singura femeie membrã a
Consiliului Local, doamna Anghel Gabriela.

Ceilalþi consilieri, care nu doresc un viceprimar din acelaºi
partid cu primarul ºi au venit de fiecare datã cu altã variantã, de
data aceasta l-au propus pe cel mai tânãr consilier, Hârþoagã
Paul în vârstã de 25 de ani.

Numãrãtoarea voturilor a arãtat cã din cei 17 consilieri,
numai 7 au dorit-o pe doamna Anghel Gabriela ca viceprimar, 8
consileri l-au vrut pe tânãrul Hârþoagã Paul în acest post, totuºi
prea puþini, fiind nevoie de 9 voturi pentru a fi o majoritate. Doi
consilieri au pus ºtampila greºit, voturile fiind nule.

La una din ºedinþele urmãtoare va avea loc ediþia a V-a
pentru concursul de viceprimar al oraºului Agnita.

La punctul diverse s-a discutat despre situaþia pieþii de
chinezãrii care vinerea blocheazã circulaþia în jurul bisericii
evanghelice, impunându-se amplasarea ei în altã parte sau chiar
desfiinþarea, aceasta fãcând o concurenþã neloialã
comercianþilor din Agnita.

Consilierul Silvestru Horia a întrebat de ce s-a turnat asfalt
la intrarea pe str. Criºan, aceasta nefiind pregãtitã ºi lucrarea
s-a executat la lumina becurilor, ceea ce va duce la degradarea
acesteia pânã la primãvarã. Întrebarea a rãmas fãrã rãspuns,

Discuþii multe au avut loc în legãturã cu preþul de
achiziþionare a terenului pe care a fost amenajat ºi a funcþionat
târgul de animale, pânã când acesta a fost revendicat ºi
retrocedat. Actualul proprietar e dispus  sã-l vândã ºi în acest
sens a fost constituitã o comisie de negociere ºi membrii
consiliului a hotãrât preþul maxim ce va putea fi plãtit.

I. Bârsan
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Dupã ce au fost aprobate toate modificãrile din structurile
Consiliului Local, cauzate de aceste schimbãri, acesta  a devenit
funcþional ºi ºedinþa a continuat cu alte puncte aflate pe ordinea
de zi.

Þinând cont de solicitarea unui grup de cetãþeni ai oraºului,
Comisia pentru învãþãmânt ºi activitãþi social culturale a iniþiat
o Hotãrâre de Consiliu prin care s-a conferit, post mortem,
Titlul de Cetãþean de Onoare al oraºului Agnita, profesorului
Doru Paul Niþescu, „ca semn de preþuire pentru implicarea sa
în activitãþi culturale cu specific religios ºi laic,  acesta fiind ºi
promotorul activitãþilor cultural-educative în rândul elevilor ºi
tinerilor din oraº”.

În ceea ce priveºte titlul de Cetãþean de Onoare al oraºului,
membrii Consiliului Local au discutat ºi
propunerea unui Comitet de iniþiativã,
pentru acordarea acestuia doamnei Irina
Petraº, personalitate culturalã de
excepþie în domeniul literaturii române
actuale. Irina Petraº s-a nãscut în Chirpãr,
a copilãrit ºi a urmat ºcoala în Agnita,
unde a fost ºi profesoarã de Limba ºi
Literatura Românã la Liceul Teoretic.
Membrii Consiliul Local au luat în
considerare meritele culturale ale
scriitoarei Irina Petraº, implicarea
acesteia în activitatea Colegiului A.T.
Laurian, ºi ºi-au dat acordul de principiu
pentru conferirea titlului de Cetãþean de
Onoare al oraºului Agnita.

Un punct important aflat pe ordinea
de zi a ºedinþei a fost alegerea
viceprimarului oraºului Agnita.

Vã rugãm, puþinã
liniºte ºi tãcere…!

Marca „Din Hârtibaciu, cu drag”,Marca „Din Hârtibaciu, cu drag”,Marca „Din Hârtibaciu, cu drag”,Marca „Din Hârtibaciu, cu drag”,Marca „Din Hârtibaciu, cu drag”,
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Naºterea cereascã
LÖRINCZI FRANCISC-MIHAI

Tineri iubitori de

frumos
între adevãr ºi provocare

Preot nou la Vecerd

Dor de Îngeri

De Sfântul NicolaeDe Sfântul NicolaeDe Sfântul NicolaeDe Sfântul NicolaeDe Sfântul Nicolae
colindãm cu faptacolindãm cu faptacolindãm cu faptacolindãm cu faptacolindãm cu fapta

REMEMBER PENTRU
UN PROFESOR

O viaþã închinatã
muzicii!
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MESAJ DE SFINTELE
SÃRBÃTORI

Lacrimi ºi bucurie la
Biserica de pe Calea

Poplãcii

COLINDÃTORII AU
VESTIT ÎN AGNITA

MINUNEA NAªTERII

COLINDELE – ZÂMBETELE ÎNGERILOR
NICULA MARCO

Simfonii în vãzduh
MUNTEAN GEORGIANA-DANIELA

Moº Crãciun
MORAR BIANCA
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Nu de alta, dar de curând s-au împlinit 29 de ani
de când în cimitirul Schitului Monahal al Pãltiniºului
îºi doarme somnul de veci filosoful Constantin Noica.
Cel care ne vegheazã nu numai felul cum trãim, dar
ºi ce ºi cum gândim.

Era o toamnã prelungitã în timp ce se îngâna cu
iarna geroasã care avea sã vinã în chiar zorii zilei de
6 Decembrie ai anului 1987. În pãmântul presãrat cu
conuri de brad, din prejma acelui vechi Schit din
Munþii Cindrelului, groparii sãpau un mormânt
stingher, în vreme ce cãlugãrii ºi turiºtii, întâmplãtor
aflaþi pe-acolo, le priveau întristaþi strãdania sãpãturii
în pãmântul lutos ºi îngheþat, plin de rãdãcini. Jos, în
cartierele Sibiului, ca ºi în casele þãranilor-oieri ai
satelor mãrginenilor, frumoºii, cuminþii ºi somnoroºii
noºtri copii ºi nepoþi prindeau a cãuta în ghetuþele lor
darurile aduse, pe neºtiute, de îndrãgitul lor Moº
Nicolae, iar în sate ºi cãtune feciorii se strângeau în
viitoarele cete ale colindãtorilor sãrbãtorilor de
Crãciun, de Anul Nou ºi de Boboteazã. De departe,
de peste munþi, pãduri ºi ape, cântul de toacã ºi cel al
dangãtului clopotelor de aramã din turlele bisericilor
chemau credincioºii la slujba religioasã a Sfântului
Ierarh. Spre orele amiezii, rând pe rând, apropiaþii
celui care urma sã fie îngropat în acel adânc mormânt
aduceau înfrigurate coroane ºi jerbe de flori,
autoturismele lor purtând numere de înmatriculare
din mai toate judeþele þãrii. Una dintre coroane purta
mesajul ºi emblema cunoscutã a Uniunii Scriitorilor
din România. O alta, cea a Mitropoliei Ortodoxe a
Ardealului ºi a Facultãþii de Teologie Ortodoxã „Andrei
ªaguna” din Sibiu. Pe cea mai înfloratã dintre ele
scria discret: „Nu te vor uita! Discipolii Tãi”. Printre
acele coroane se afla ºi cea din partea lui Emil Cioran,
filosoful de la Paris, fost coleg de facultate cu Noica,
precum ºi cea a soþiilor Ica ºi Aurel Cioran, fratele
filosofului parisian ºi soþia sa. Slujba înmormântãrii
avea sã fie oficiatã de ÎPS Antonie Plãmãdealã,
Mitropolitul Ardealului. Era acel cãrturar umanist
care hotãrâse, împreunã cu Teoctist, Patriarhul
României, cã se poate petrece o astfel de rânduialã
bisericeascã, rar întâlnitã în monahismul ortodoxiei
româneºti: ca trupul neînsufleþit al unui mirean,
precum cel al filosofului Constantin Noica, sã se poatã
odihni în pãmântul unui Schit Monahal. Ca urmare,
Înalt Prea-Sfinþiile lor veneau în întâmpinarea unei
mai vechi dorinþe sincere ºi tãinuite a lui Noica.

Firesc cã vestea tristã a încetãrii din viaþã a
„gânditorului din Pãltiniº” avea sã îndolieze declarativ
nu numai pe puþinii intelectuali curajoºi a þãrii, de
atunci, ci ºi pe membrii unor familii de þãrani-oieri
din câteva sate mãrginene. Pentru cã în cei 12 ani ai
ºederii sale în Pãltiniº, prietenosul ºi modestul filosof
reuºise sã se facã tare îndrãgit, devenind oaspetele
plãcut al multor ciobani ºi pãdurari. Dovadã cã printre
cei prezenþi la slujba religioasã de înmormântare se
aflau ºi locuitori ai multor sate. Inclusiv preoþi, medici
ºi dascãli de þarã. Unii dintre ei fiind îmbrãcaþi în
vechi ºi mândre straie româneºti ºi purtau cocarde
tricolore prinse pe laibãre, pieptare, cojoace ºi recãle.
Însã cel mai trist ºi îndurerat, dintre toþi, pãrea a fi
unul dintre cei mai apropiaþi prieteni ai filosofului:
meteorologul pãltiniºului, Octavian Nicolae. Asemeni
lui Noica, ºi el fost deþinut politic.

Vã rugãm, puþinã liniºte ºi tãcere…!

Au trecut, aºadar, 29 de ani de la acea tristã zi
de 4 Decembrie 1987, când filosoful de la Pãltiniº s-a
dus la cele veºnice. Rãstimp în care mica staþiune
mai pãstreazã amintirea dragã a lui Noica doar prin
frumuseþea simplitãþii mormântului sãu ºi prin mult
prea trista ºi uitata vilã din pãdure, unde, în modesta
cãmãruþã de la etaj, ºi-a trãit ultimii ani la Pãltiniº.
De fapt o micã cãbãnuþã din lemn care, de prea multã
vreme, rãmâne închisã vizitatorilor de hotãrârea
actualului ei stãpân. Aºa cã, la ce bun sã ne mai
mirãm cã pânã ºi mult prea fãlosul Sibiu-
Hermannstadt continuã sã rãmânã tot sãrãcãcios în a
marca, cum se cuvine, statornica ºi prestigioasa
prezenþã intelectualã a lui Constantin Noica! Dovadã
cã doar un Colegiu ªcolar ºi o stradã poartã frumosul
sãu nume ºi renume, iar distinsa Revistã Literarã
„Cenaclul de la

Pãltiniº” îi þine treazã amintirea! La care se mai
adaugã un CD cu vocea ºi cu gândurile sale referitoare
la viaþa ºi opera lui Mihai Eminescu, precum ºi un
mic fond de carte, de documente, de manuscrise ºi de
fotografii, toate adãpostite de seculara Bibliotecã
ASTRA.

Însã ceea ce, cu siguranþã, n-au cum sã uite
câteva sute de sibieni este farmecul ºi unicitatea acelei
„ªezãtori Literare” din dupã-amiaza târzie a zilei de
15 ianuarie 1985. Atunci când se împlineau 135 de
ani de la naºterea poetului Mihai Eminescu. Domnul
Noica, însoþit de Aurel Cioran ºi de soþia acestuia,
sosiserã în Sala Festivã a Bibliotecii Judeþene Sibiu
sã prezinte cele dintâi file foto-copiate din
voluminoasele „Caiete Eminesciene”. Manuscrise
pãstrate în seifurile Bibliotecii Academiei Române
din Bucureºti. Vestea îmbucurãtoare cã va conferenþia
marele filosof a fãcut ca acea salã sã devinã
neîncãpãtoare, deopotrivã pentru numeroºii iubitori

ai lui Eminescu ºi ai operei sale, cât ºi pentru
simpatizanþii, declaraþi sau numai anonimi, ai
filosofului-vorbitor. ªi cu toate cã se pãrea a fi o
manifestare culturalã omagialã obiºnuitã, pânã la urmã
ea avea sã se transforme nu numai într-o inegalabilã
desfãtare a spiritului intelectual ºi patriotic, dar ºi
într-o surprinzãtoare premierã în istoria literaturii
române. De ce? Pentru simplul motiv cã distinsul
oaspete va oferi bibliotecii-gazdã, în dar, nu numai
acel set de manuscrise eminesciene foto-copiate, dar
ºi înflãcãrata ºi documentata sa rostire, de aproape
douã ore, imprimatã pe bandã de magnetofon. Totul
constituindu-se într-un fascinant recital de aleasã
culturã ºi de dragoste pentru Omul Eminescu ºi pentru
inegalabila sa operã literarã ºi documentar-istoricã.

ªi ar mai trebui adãugate multe alte întâmplãri
neîntâmplãtoare, referitoare la omul Constantin
Noica. Bunãoarã cã, odatã cu trecerea timpului, mereu
va mãrturisi, celor apropiaþi lui, cã vremea de când
se afla în Pãltiniºul de deasupra Sibiului, a fost cea
mai liniºtitã etapã a vieþii sale. Întregitã ºi de o aleasã
încãrcãturã intelectualã ºi sufleteascã! Cã nesperatul
sãu noroc a fost cã era îndrãgostit atât de Sibiu ºi de
locuitorii lui, cât ºi de împrejurimile sale mirifice.
Toate la un loc prelungindu-i clipele de liniºte
sufleteascã ºi de meditaþii intelectuale. În fond, dupã
atâta suferinþã, inclusiv detenþia politicã în închisorile
comuniste, simþea nevoia, ca aparent, sã se
autoexileze. Încerca, astfel, sã se îndepãrteze, cât
mai mult, de ochii indiscreþi ai celor care îl
supravegheau neîncetat. El fiind considerat de
autoritãþile acelor vremuri, un fost deþinut politic foarte
periculos ºi incomod de inteligent.

ªi cu toate aceste piedici ºi neajunsuri, inclusiv
cu starea sa precarã de sãnãtate, Noica ºi-a încununat
ultimul „sejur” al vieþii sale pãmânteºti în Pãltiniºul
Sibiului, care a mãsurat, în timp calendaristic, 12
ani, cu un triumf în demersul personal de al face cât
mai cunoscut pe Omul-Poet, Mihai Eminescu. ªi era
pe vremea când, pentru prima oarã, publicul larg
avea posibilitatea sã admire ºi sã „pipãie” cu privirea
miratã, enciclopedicul, ordonatul ºi frumosul scris
eminescian.

Notã: Anul viitor, la 15 ianuarie ºi respectiv la
15 iunie, îl vom omagia pe poetul Mihai Eminescu, la
împlinirea a 167 de ani de la naºtere ºi 128 de ani de
la moarte. Iar pe 25 iulie ºi 4 decembrie, pe filosoful
Constantin Noica („Gânditorul din Pãltiniº”), la
împlinirea a 108 ani de la naºtere ºi, respectiv, 30 de
ani de la moarte.

Încerc sã vã îndemn, dragi români, sã faceþi
efortul necesar schimbãrii felului nostru de a uita
oamenii de seamã ai neamului, prin nefireasca, trista
ºi pãguboasa indiferenþã! ªi haideþi sã-i dãltuim
domnului Noica un bust, care sã fie aºezat în Parcul
ASTRA din Sibiu, pe aleea cãrturarilor ardeleni. ªi
încã ceva: sã prefaþãm împlinirea a 100 de ani de la
proclamarea în Alba Iulia a Marii Uniri, de la 1
Decembrie 1918 , cu dezvelirea ºi sfinþirea bustului
lui Avram Iancu, prestigioasa creaþie de artã plasticã
fiind de mult încheiatã de mãiestria sculptorului sibian
Radu Aftene.

Un Crãciun Fericit, precum ºi un An Nou cu cât
mai multe bucurii ºi împliniri!

Ioan Vulcan-Agniþeanul (ioan.vulcan@yahoo.ro)

Ultima lunã a anului a fost sãracã în
evenimente la care sã fie necesarã prezenþa
poliþiºtilor. Acest lucru este în sine, trebuie sã
recunoaºtem, un fapt îmbucurãtor. Înseamnã cã
oamenii respectã legea dar mai ales cã se respectã
unii pe ceilalþi. Societatea perfectã este cea în
care prezenþa poliþiºtilor nu este necesarã.
Societate în care poliþiºtii existã dar nu sunt
necesari este o societate aproape perfectã. Deci,
comunitatea de pe Valea Hîrtibaciului, în care
infracþionalitatea este foarte micã, este o
societate aproape perfectã. Pentru cã este
”aproape idealã” vã prezentãm acele mici
neconcordanþe care o separã de perfecþiune.

Trebuie sã recunoaºtem cã majoritatea
situaþiilor neplãcute cu care se confruntã poliþiºtii
sunt cele în care se încalcã normele de circulaþie
pe drumurile publice. În ciuda prezenþei constante
în trafic precum ºi a numeroaselor controale
efectuate, numãrul evenimentelor rutiere este
aproape constant iar dacã ne concentrãm pe
cauzele acestor evenimente vom constata cã
majoritatea au la bazã alcoolul.

În urma controalelor efectuate au fost
depistaþi C.L. de 51 de ani din Nocrich care
conducea un autoturism Opel în timp ce avea o
alcoolemie de 0,42 mg/l alcool în aerul expirat,
G.C. de 36 de ani din Ruja care conducea un
moped având o alcoolemie de 0,29 mg/l, M.T. de
43 de ani din Nocrich care a fost depistat cu o
alcoolemie de 0,98 mg/l în timp ce conducea un
autoturism Chevrolet precum ºi R.E.C. de 55 de
ani din Agnita oprit în trafic la volanul unui
autoturism Opel cu numere de Spania ºi la care
alcool testul a arãtat 0,33 mg/l în aerul expirat
Ultimii doi au fost implicaþi ºi în coliziuni uºoare
cu autoturisme staþionate iar autoturismul
înmatriculat în Spania era radiat din circulaþie din
aprilie 2015.

Tot radiat din circulaþie era ºi un autoturism
Volkswagen condus de V.D.M. de 50 de ani din
Iacobeni iar o motocicletã Yamaha fãrã numere
de în matriculare sau înregistrare a fost opritã în
trafic în timp ce era condusã de P.B.N. de 19 ani
din Ruja.

Din nefericire poliþiºtii de la rutierã nu au
putut preveni un accident soldat cu rãnirea a cinci
persoane. C.A.I. de 21 de ani din Merghindeal
având o vechime ca ºofer de doar 9 luni, în timp
ce conducea un autoturism înmatriculat în
Bulgaria pe un drum în rampã, în apropiere de
Hosman, a efectuat o depãºire neregulamentarã
ºi a lovit frontal un autoturism condus de T.S.C.
de 30 de ani din Hosman care se deplasa
regulamentar din sens opus. În urma impactului
ºoferii ambelor autoturisme s-au ales cu
traumatisme cranio-cerebrale severe ºi fracturi
multiple iar alte trei persoane aflate ca pasageri
în cele douã vehicule au suferit traumatisme
cranio-cerebrale sau cranio-faciale precum ºi rãni
minore.

Chiar dacã controalele efectuate în trafic au
rolul de a minimiza cauzele ce pot duce la
accidente rutiere soldate cu victime, cauze
precum alcoolul sau viteza excesivã, existã ºi alte
cauze al cãrui rol nu poate fi minimizat sau
prevenit. Lipsa de experienþã în conducere,
agresivitatea, lipsa de respect pentru ceilalþi
participanþi la trafic sunt cauze la fel de prezente
în incidentele sau accidentele de pe arterele
rutiere. Acestea sunt cauze pe care trebuie sã le
sancþionãm noi toþi, în calitate de pasageri,
pietoni sau participanþi în trafic sau pur ºi simplu
ca cetãþeni care asistãm la astfel de situaþii. În
plus, vã reamintim cã orice tip de educaþie, chiar
ºi cea rutierã, începe în copilãrie ºi continuã toatã
viaþa ºi deci oricare dintre noi, în calitate de
pãrinþi, suntem responsabili pentru felul în care
copii noºtri se comportã în trafic.

Înainte de a încheia menþionãm lucrãtorii
postului de poliþie Iacobeni care prin muncã
specificã de poliþie au identificat ºi reþinut pe
Huszar Dionisie de 58 de ani ºi pe Huszar Dionisie
de 35 de ani, ambii din Netuº care aveau mandate
de efectuare a pedepsei cu închisoarea pentru
trafic de persoane. Aceºtia au fost predaþi escortei
în vederea încarcerãrii la Inspectoratul de Poliþie
al Judeþului Sibiu.

În speranþa cã în anul ce a trecut ºi-au fãcut
corect datoria, poliþiºtii de pe Valea Hîrtibaciului
vã doresc ca în anul ce vine sã nu aveþi
evenimente nedorite ºi vã încredinþeazã cã vor fi
…

… Mereu alãturi de dumneavoastrã!
Iar pentru pragul noului an vã ureazã multã

sãnãtate ºi tradiþionalul …
La mulþi ani!

Orice sfârºit este un început.
Aºa gândim la fiecare sfârºit de an. Cã este

începutul celui care va sã vie. ªi fiecare an început
ni-l dorim mai bun decât cel ce s-a sfârºit. ªi în fiecare
nou an ne dorim sã continuãm lucrurile de unde le-
am lãsat în vechiul an ºi sã le ducem mai departe.

Uneori reuºim, alteori nu. Dar nu ne dãm bãtuþi
ºi începem fiecare nou an cu aceleaºi gânduri ºi
speranþe. Pentru cã este în firea noastrã ca oameni,
ca societate, ca civilizaþie sã mergem mai departe, sã
clãdim ce va veni pe ruinele a ceea ce a fost.

Ne urãm „Sãnãtate!” pentru a alunga bolile ce
ne-ar putea atinge în noul an. Ne urãm „La mulþi
ani!” pentru a trãi cât mai mulþi ani ca anul care a
trecut sau anul care vine. Ne urãm „Sãrbãtori
Fericite!” pentru a ne crea liniºtea sufleteascã ºi starea
de spirit necesarã pentru a putea „gusta” magia
sãrbãtorilor.

Editorial …
Astãzi, pentru noi, colindele sunt doar cântece

frumoase pe care le ascultãm în perioada sãrbãtorilor
de iarna. Cântãreþi mai mult sau mai puþin faimoºi se
înghesuie sã le cânte iar noi ne bucurãm sã le auzim
pentru cã „sunã bine”. Mai toþi colindãtorii de azi
sunt un fel de cerºetori care vor bani în schimbul
„pãstrãrii” tradiþiei iar colinda lor este doar un înveliº
gol pe dinãuntru, din care a dispãrut magia.

Strãbunii noºtri colindau din casã în casã,
ducând cu ei o magie realã ºi lãsând câte un pic din
ea fiecãrei familii vizitate. Cetele de colindãtori purtau
în spate povara tradiþiilor, a binecuvântãrilor de suflet
pentru cei în casa cãrora intrau. Pentru înaintaºii
noºtri o colindã era ca un descântec, ca o vrajã, pe
care ei – oameni simpli, fãrã puteri deosebite – o
rosteau asupra casei cãreia îi pãºeau pragul cu credinþa
– nu cu speranþa ci cu credinþa – cã va avea efect.

Santa Claus, echivalentul vestic al lui Moº
Crãciun, nu are decât vreo douã sute de ani, Moº
Nicolae aducãtorul de daruri copiilor este puþin mai
tânãr decât Iisus Cristos. Dar Moº Crãciun din

colindele noastre este mai bãtrân decât toþi. Nu doar
cã vine în casele noastre din vremuri imemoriale,
atât de îndepãrtate încât nu putem spune când au
început – Cãci moº era ºi-n vremea lor, bãtrânul Moº
Crãciun – dar este atât de bãtrân încât Iisus s-a nãscut
în ziua de Crãciun, adicã la momentul naºterii
Mântuitorului Moº Crãciun era deja prezent în datinile
noastre iar naºterea Mântuitorului a coincis cu
sãrbãtoarea lui Moº Crãciun.

Astfel de lucruri au rãmas întipãrite în tradiþiile
noastre de iarnã iar colindãtorii recreeazã acele
evenimente pentru ca puterea, energia, momentului
iniþial sã se refacã ºi sã se reverse peste familia în
casa cãreia se colindã.

Cu aceeaºi credinþã a colindãtorilor, cã arunc
un descânt, o vrajã bunã asupra dumneavoastrã, vã
urez sã aveþi un an bun ºi bogat, în care sã fiþi sãnãtoºi
ºi sã vã bucuraþi de familie ºi de cei dragi iar ca sã vã
bucuraþi cât mai mult timp de lucrurile acestea
minunate sã trãiþi …

La mulþi ani !

Asociaþia HOSMAN DURABIL implementeazã,
din 1 martie 2015, proiectul „Solidaritate pentru
dezvoltare economicã în Valea Hârtibaciului”.

Proiectul este co-finanþat printr-un grant din
partea Elveþiei prin intermediul Contribuþiei Elveþiene
pentru Uniunea Europeanã extinsã. Una din activitãþi
a fost crearea brandului „Din Hârtibaciu, cu drag”,
ajutând produsele ºi serviciile locale din Valea ºi Podiºul
Hârtibaciului sã fie recunoscute cu uºurinþã de cãtre
consumatori. Pânã la mijlocul lunii decembrie, un
numãr de 22 producãtori din Agnita, Alma Vii, Alþîna,
Apold (MS), Cincu, Fofeldea, Hosman, Ilimbav,
Marpod, Nucet, Roºia, ªelimbãr ºi Zlagna au aplicat
cu succes pentru folosirea mãrcii.

Pe parcursul întâlnirilor dintre producãtori ºi
reprezentanþii consiliului mãrcii, s-a luat în
considerare, într-o fazã viitoare, ºi stabilirea unor standarde pentru produsele ºi
serviciile oferite de hârtibãceni. Consiliul mãrcii, care aprobã cererile pentru
adoptarea acesteia, este deocamdatã format din membrii asociaþiei HOSMAN
DURABIL ºi al asociaþiei My Transylvania (iniþiatorul târgului „Transilvania
Gastronomicã”, evenimentelor „Transilvanian Brunch” ºi co-organizatorul
evenimentelor ”Regiunea gastronomicã europeanã 2019”). Pe parcursul anului

Cãtã V.

Marca „Din Hârtibaciu, cu drag”, dezvoltatã în cadrul proiectuluiMarca „Din Hârtibaciu, cu drag”, dezvoltatã în cadrul proiectuluiMarca „Din Hârtibaciu, cu drag”, dezvoltatã în cadrul proiectuluiMarca „Din Hârtibaciu, cu drag”, dezvoltatã în cadrul proiectuluiMarca „Din Hârtibaciu, cu drag”, dezvoltatã în cadrul proiectului
„Solidaritat„Solidaritat„Solidaritat„Solidaritat„Solidaritate pentre pentre pentre pentre pentru dezvu dezvu dezvu dezvu dezvoltaroltaroltaroltaroltare economicã în Ve economicã în Ve economicã în Ve economicã în Ve economicã în Valea Hâralea Hâralea Hâralea Hâralea Hârtibaciului”,tibaciului”,tibaciului”,tibaciului”,tibaciului”,

uneºtuneºtuneºtuneºtuneºte acum pese acum pese acum pese acum pese acum pesttttte 20 de pre 20 de pre 20 de pre 20 de pre 20 de producãtoducãtoducãtoducãtoducãtorioriorioriori
2017, un reprezentant sau o reprezentantã a producãtorilor care
au dreptul de a folosi marca „Din Hârtibaciu, cu drag”, va fi ales
sau aleasã în consiliul mãrcii.

Numai producãtorii din regiune vor putea utiliza marca ºi
o vor putea adãuga în mod gratuit la etichetele produselor lor,
dar în conformitate cu promisiunea de a respecta regulamentul
de folosire. Pentru a obþine dreptul de a utiliza marca, trebui
completatã o cerere care se gãseºte pe site-ul www.moara-veche.ro
sau trimiteþi un email cãtre hd@hosman-durabil.org.

Prin acelaºi proiect continuã lucrãrile în curtea Morii
Vechi din Hosman la Centrul de Training ºi Evenimente „ªura
Culturalã”. Pânã acum, 18 ateliere cu 190 de participanþi din
cele 23 ale proiectului au fost realizate, cu specialiºti invitaþi
din rândul membrilor partenerului elveþian. Mai urmeazã, în
lunile ianuarie ºi februarie, ateliere de croitorie, de broderie,
de restaurare a textilelor precum ºi de altoire ºi pomiculturã.

Implementarea proiectului are o duratã de 24 luni, iar co-finanþarea din partea
Elveþiei este de 230.113,78 CHF.

Pentru mai multe informaþii: Joachim Cotaru, tel.: +40-740-959.389,
                                                                email: hd@hosmandurabil.org

Hosman, 17 decembrie 2016
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Au trecut peste 2000 de ani de când
îngerii a vestit în Vif laim Naºterea
Domnului ºi de atunci vestea umple de
bucurie în fiecare an inimile creºtinilor
ºi este dusã de colindãtori din casã în
casã iar  mai nou, din oraº în oraº.

Cu o sãptãmânã înainte de marea
sãrbãtoare, agniþenii au primit vestea
minunatã la Casa de Culturã, unde au venit
cetele de colindãtori invitate la festivalul
„E vremea colindelor”, organizat de
Protopopiatul Agnita, Primãria ºi Consiliul
Local Agnita ºi Casa de Culturã „Ilarion
Cociºiu”.

Cuvântul de bunvenit la comemorarea
„naºterii celui care a schimbat istoria
lumii” a fost rostit de Protopopul Naicu
Mihai care a salutat prezenþa spectatorilor
ºi le-a mulþumit celor veniþi sã colinde.

Apoi prezentatoarea programului,
îndrãgita solistã Ioana Bogdan a invitat
pe scenã pe cei veniþi sã aducã marea
veste prin tradiþionalele colinde.

Au colindat elevii Colegiului AT
Laurian ºi ai ªcolii Gimnaziale GD
Teutsch, pregãtiþi de profesorii Florin

COLINDÃTORII AU VESTIT ÎN AGNITA MINUNEA NAªTERII
Pãrãu ºi Florin Robu Zamfir ºi colindãtorii
de la ªcoala din Bârghiº conduºi de prof.
Doina Pãrãu.

Frumoase colinzi maramureºene au
fost bine interpretate de elevii ºcolii din
Coveº împreunã cu preotul Andrei Iancu.

Grupul vocal „Flori de Garofiþã” din
Mâneciu, condus de talentata solistã
Alexandrina Cãtãlina Chiþimia-Þigãu a
adus vestea Naºterii Domnului, cu o
interpretare deosebitã a unor colinzi
prahovene.

Reprezentanþi de cinste ai
tradiþionalelor colinzi hârtibãcene au fost
grupul  soliºtilor vocali Ioana Bogdan,
Florin Pãrãu ºi Florin Robu Zamfir
precum ºi  ceata de colindãtori din Chirpãr
condusã de primarul Feldeoiu Eugen.

Un moment deosebit în cadrul
festivalului  l-a constituit acordarea post
– mortem, a titlului de Cetãþean de Onoare
al oraºului Agnita, profesorului Doru Paul
Niþescu, dirijor al corului Sfântu Nicolae
din Agnita. Dupã ce membrii corului,
dirijat de regretatul profesor, au urcat pe
scenã, a fost pãstrat un moment de

reculegere , urmat de un laudatio
prezentat cu multã ºi fireascã emoþie de
profesoara Ioana Varga.

Emoþiile celor prezenþi au atins cote
maxime când cunoscutul reporter  Ioan
Vulcan- Agniþeanu, a prezentat o
înregistrare pentru radio cu învãþãtorul
Nicolae Niþescu ºi fiul acestuia,
muzicianul Doru Paul Niþescu, vorbind
apoi despre cel care i-a fost bun învãþãtor
la ºcoala din Agnita ºi despre cel care a
dus faima oraºului  nu numai în România
ci ºi în Franþa, Olanda, Austria, Ungaria,
þãri prin care corul Sfântu Nicolae a
reprezentat cu cinste þara ºi oraºul natal.

Consilierul Horia Silivestru,
Preºedintele Comisiei de Culturã al
Consiliului Local Agnita, a citit hotãrârea
Consiliului Local prin care se acordã, post-
mortem, titlul de Cetãþean de Onoare al
oraºului, profesorului Doru Paul Niþescu
ºi l-a invitat pe prof. Horia Niþescu,
nepotul regretatului dirijor pentru a-i
înmâna diploma.

În continuare corul Sfântu Nicolae,
dirijat de prof. Florin Robu Zamfir a

interpretat o suitã de colinzi, învãþate cu
cel care le-a fost cãlãuzã muzicalã timp
de un sfert de veac.

Atmosfera emoþionalã a marii
sãrbãtori a atins cote deosebite când pe
scenã a intrat Corul Monahilor de la
Mãnãstirea Sighiºoara, condus de
Pãrintele Stareþ Arhimandrit Ghelasie
Þepeº. Voci deosebite ºi o interpretare
perfectã a unui înãlþãtor repertoriu de
colinde, au completat o searã de înaltã
trãire spiritualã binevenitã în pragul
comemorãrii Naºterii Domnului Isus în
coliba pãstoreascã.

Sãrbãtoarea din Casa de Culturã din
Agnita a fost încheiatã cu un frumos cuvânt
de învãþãturã ºi o binecuvântare dãruitã
de Pãrintele Stareþ de la mãnãstirea din
Sighiºoara, Arhimandritul Ghelasie Þepeº.

Acest eveniment a avut loc cu
sprijinul financiar al d-nei Mihaela
Curcean, al firmelor Nixon SRL ºi Grãdina
de Varã ºi a fost împodobit de talentatul
designer Arpad Lorinczi.

I. Bârsan
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Sâmbãtã seara am intrat, pentru prima datã, în Biserica
cu hramurile „Sfântul Ioan Botezãtorul” ºi „Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie”. E o bisericã frumoasã, impresionantã, ºi
aº spune chiar intimã. Nu este monument istoric fiind ziditã
recent, între anii 1991-2001, în stil bizantin gotic.

Invitat fiind, am participat la un eveniment inedit în viaþa
unei comunitãþi: instalarea unui nou preot paroh, care va sluji
alãturi de preotul paroh Luca Dumitru, succesorul ctitorului
bisericii, pãrintele protopop Dãnilã Luca (1923 -2011). Sâmbãtã
seara la vecernie, chiar pãrintele paroh Luca Dumitru a fost
cel care a întâmpinat cu braþele deschise atât pe noul coleg de
parohie cât ºi pe cei 25 de preoþi care au þinut sã fie prezenþi.

Din acest ales sobor de preoþi au fãcut parte Pr. Protopop
Coºa Ioan – Protopopiatul Sibiu, Pr. Dr. Consilier Social Cândea
Ciprian, Protos. Dr. Benedict Vesa – secretar parohial al
Mitropoliei Clujului, Maramureºului ºi Sãlajului, Lector Dr.

Era la începutul iernii anului 1950, înainte cu 3 zile de Crãciun,
când se nãºtea cel mai mic copil al învãþãtorului Nicolae Niþescu ºi
al Eleonorei Niþescu, din Agnita Jud Sibiu.

A fost o mare bucurie în familia învãþãtorului, Dumnezeu le-a
dãruit al treilea fecior, pe lângã ceilalþi doi bãieþi mai mari, Marius ºi
Mircea, a apãrut ºi mezinul familiei, Doru Paul. Anii foarte grei din
aceea perioada, s-au fãcut resimþiþi ºi în sânul acestei familii, doar
aºa cum toþi pãrinþii responsabili fac sacrificii pentru familiile lor,
aºa ºi tatãl ºi mama lui Doru, se strãduiau din rãsputeri ca familia sã
nu sufere din aceastã cauzã!

România se aflã în anii de dupã terminarea celui de al doilea
Rãzboi Mondial, þara era rãvãºitã de pe urma bombardamentelor, al
jafurilor ºi crimelor oribile fãcute de trupele ruseºti aflate în
retragere, dar ºi de bolile ºi foametea care fãceau victime în rândul
populaþiei, în special a bãtrânilor ºi copiilor!

Învãþãtorul Niþescu Nicolae nu avea timp de hodinã (odihnã
reg.), pe lângã programa ºcolarã zilnicã de care a fost strâns legat,
îºi fãcea mereu timp ºi de partea spiritualã ºi de suflet, iar astfel prin
dragoste ºi dãruire se naºte primul cor al Bisercii ortodoxe Sf.
Nicolae din oraº.

O mânã de oameni inimoºii ºi cu dragoste faþã de Dumnezeu ºi
lãcaºul sfânt, se adunau în fiecare sãptãmânã ca sã facã repetiþii,
erau necesare acestea pentru cã nu este uºor sã interpretezi
cântecele religioase în timpul slujbei, ºi nu este la îndemânã oricui.
Cu rãbdare ºi pricepere, învãþãtorul îºi vede visul împlinit la scurtã
vreme dupã aceasta, iar slujbele sunt parcã mai frumoase ºi mai
interesante, atunci când se aud în bisericã frumoasele cântãri creºtin
ortodoxe, aranjate pe voci ºi desigur bine ºlefuite de cãtre priceputul
dascãl.

Dar o mare nenorocire se abate asupra acestei familii, atunci
când copilul cel mic, Doru, este dus la un control de ochi, iar pãrinþii
au fost informaþi cã acesta sufere de o gravã afecþiune oftalmologicã
degenerativã! Parcã sa prãbuºit cerul peste cei doi pãrinþi, care nu
s-au dat bãtuþi ºi au început o luptã pentru salvarea vederii copilului,
însã afecþiunea fiind foarte gravã iar tehnica medicalã din acei ani nu
a permis o intervenþie chirurgicalã care sã-i redea vederea complet,
acesta va rãmâne pentru toatã viaþã cu o miopie forte la ambii ochi,
ºi cu mare risc de a-ºi pierde vederea complet!

Dar aºa cum ºtim cu toþii cã Dumnezeu este mare ºi bun
(mezinul Doru se nãscuse cu aceste probleme de vedere grave),
acesta însã avea un auz extraordinar de bine dezvoltat (compensaþia
naturii), ºi astfel îºi dezvoltã ºi valorificã de mic copil pasiunea ºi
darul de a cânta. Începe din fragedã pruncie sã cânte la acordeon,
instrument care nu va lipsit din aceea casã niciodatã, apoi cu trecerea
anilor pãrinþii îi cumpãrã o pianinã cu care îi „rãsfaþã” pe toþi cei care
le treceau pragul casei. Nu puþini au fost cei care stãteau „ca la
dentist” ascultândul pe Doru interpretând cântece de petrecere,
colinde, operete, dar în special romanþe. Avea un lipici extraordinar
la oameni, era plãcut, bine educat, manierat, cu un simt al umorului
copleºitor, dar avea ceva ce nu aveau mulþi oameni, darul de a cânta
ºi a se exprimã prin cântec, deoarece vederea nu-i permitea sã
desfãºoare alte activitãþi!

Aºa l-am cunoscut ºi eu, sã fi fost prin 1974-1975, când elev
fiind pe atunci la ºcoala nr. 1 din oraº, la ora de muzicã aveam sã-l
întâlnesc pe cel care îmi va marca pentru totdeauna cariera mea
muzicalã ulterioarã! Copiii mai fãceau glume „cei mari” pe seama
profesorului, îl strigau iar apoi se ascundeau, sau pur ºi simplu îl
numeau „chiorul sau orbul”, deoarece era întradevãr aproape lipsit
de vedere, dar te recunoºtea inevitabil dupã voce. Aveam aºa o
scârbã, pot spune chiar urã pe acei copii, ºi nu nejustificatã, ci
pentru cã ºi eu sunt purtãtor de ochelari de mic copil, ºi eu la rându-
mi eram batjocorit ºi înjosit pentru acest handicap.

Dupã ani de zile, la Casã de Culturã din oraº s-au înfiinþat clase
de iniþiat în tainele acordeonului. Mama când a auzit sã dus ºi m-a
înscris, însã eu  nu îndrãgeam acordeonul, eu voiam chitarã.

Lacrimi ºi bucurie la Biserica de pe Calea Poplãcii

REMEMBER PENTRU UN PROFESOR
O viaþã închinatã muzicii!

Dar iatã cã în vacanþa de iarnã a anului 1975, cu ocazia
Sãrbãtorilor de Iarnã, Moº Crãciun a fost darnic cu mine ºi mi-a adus
drept cadou, o chitarã. Nu îmi mai încãpeam în piele de bucurie,
dormeam noaptea cu chitara lângã pat, mã trezeam cu chitara ºi
adormeam cu ea în braþe pe fotoliu.

Într-o bunã zi îi spun profesorului Niþescu cã am o chitarã nouã
de acum. Acesta între timp a fãcut o selecþie de câþiva copii care
aveau chitare acasã, ºi desigur erau interesaþi sã înveþe sã cânte la
acest instrument. ªi-a dat imediat seama cã unii dintre noi aveam
înclinaþii reale cãtre muzicã, ºi imediat face o separare a copiilor, iar
eu, împreunã cu alþi 2 bãieþi (Ionel Radu ºi Cioca Adrian ) ajungem
printre cei de care profesorul s-a ocupat îndeaproape de noi.

Aºa se naºte prima trupã folk „Hartibaciul” la Liceul Agnita,
dupã care îl mai cooptarãm ºi pe Adrian Haller ,,Monu” ca
percuþionist, iar cu aceastã trupã ajungem în scurt timp sã câºtigãm
„Menþiunea Specialã a Juriulului” la un prestigios festival de muzicã
folk din aceea vreme „Mediaº Civitas Mediensis” care a avut loc în
Mediaº.

Acolo am avut ocazia sã cântãm pe durata festivalului în anul
1979, ºi sã ne aflãm în compania unor mari fokiºti ai vremii, Mircea
Bodolan ºi Adrian Ivaniþki din Sighiºoara, Mircea Boian, Paul Prisada
de la trupa Accent din Tulcea, Benedict Popescu, Nicolae Tilea,
surorile Elena ºi Sanda Cârstea din Mediaº (binecunoscuta cântãreaþã
Elena Cârstea fiind nãscut la Agnita), trupa Chindia din Târgoviºte,
care a ºi fost câºtigãtoarea Festivalului din acel an. Lume bunã,
artiºti de valoare de la care puteai învaþã câte ceva. Sala plinã ochi
zilnic, lume multã ºi extrem de receptivã ºi iubitoare de muzicã
folk!

Au fost zile de pominã, zile în care se cânta mult ºi cu folos. S-
a creat o stare generalã de bine, de prietenie, ºi de ce sã nu o spun,
a fost o lecþie de viaþã pe care ne-o însuºeam cu toþii! Noi, fiind cei
mai tineri dintre participanþi, eram la „botezul” pe marile scene ale
þãrii, dar nu aveam altceva în gând decât sã ducem o diplomã cu noi
acasã „sã nu ne facem de râs”, pentru cã prea multe rânduri de piele
s-au dus de pe buricul degetelor, pânã am pus piesele la punct, ºi
acum aºteptãm încununarea muncii noastre!

Am câºtigat premiul mult râvnit, ne-am bucurat, am revenit
acasã cu diplomã, iar de acum eram, „vedetele liceului” ºi aveam un
alt „regim” în ºcoalã! Dar cel mai fericit a fost domnul profesor
Doru, pentru cã o mare parte din munca dânsului era acum
recunoscutã prin aceastã distincþie. Între timp la Liceu se
organizeazã recrutarea de elevi pentru un cor al ºcolii, desigur cã
tot sub îndrumarea muzicalã a profesorului Doru Niþescu, cel care

va deveni în scurt timp ºi dirijorul Corului Casei de Culturã Agnita,
ºi cel al bisericii ortodoxe Sf. Nicolae din oraº.

Acest cor aºa cum am mai spus înainte, fiind înfiinþat cu mulþi
ani în urmã de cãtre tatãl acestuia, învãþãtorul Nicolae Niþescu.

Domnul profesor Doru Niþescu, a avut o mare contribuþie la
dezvoltarea muzical-artisticã din oraºul nostru, ºi nu numai acolo,
acesta a cântat de-a lungul anilor în diferite trupe ºi formaþii, sa
implicat în pregãtirea multor generaþii de viitori muzicieni, ºi chiar
l-a învãþat, l-a ajutat ºi îndrumat ºi pe celebrul (din pãcate ºi acesta
decedat de curând) Ioan Gyuri Pascu, cu care ºi eu am cântat în anii
de liceu ºi dupã aceea, ºi cu care am avut o relaþie foarte strânsã de
prietenie, pânã când Dumnezeu a decis sã-l ia la El, sã cânte cu
îngerii, la doar trei sãptãmâni dupã decesul profesorului ºi mentorului
nostru comun, Doru Paul Niþescu.

Ziua de 1 Septembrie îmi va rãmâne pentru totdeauna în
memorie, nu doar pentru cã aceasta coincide cu ziua mea de naºtere,
dar este ziua în care Prof. Doru Paul Niþescu ne-a pãrãsit definitiv, la
doar 66 de ani.

Am scris aceste rânduri datoritã respectului ºi recunoºtinþei
mele faþã de acest om, pentru modul în care ºi-a fãcut datoria de
profesor, pentru atitudinea domniei sale cu care îºi trata prietenii ºi
cunoscuþii, dar mai ales pentru tot ce a fãcut pentru muzicã ºi
pentru actul artistic muzical de-a lungul vieþii sale, în oraºul nostru
natal, Agnita Jud Sibiu.

Ar fi foarte multe lucruri de scris despre acest titan al muzicii,
doar am vrut sã evidenþiez unele momente mai importante din viaþa
acestuia, atâta cât l-am cunoscut eu. Am totuºi ºi un mare regret, în
luna iunie a acestui an l-am sunat la telefon, iar la capãtul celãlalt al
firului îmi rãspunde o voce tremurândã ºi de nerecunoscut pentru
mine, era domnul profesor.

Mã recunoaºte el imediat dupã voce, ºi îmi spune cã este cam
rãcit, dar cã se va face bine pân’la toamnã. Continuând conversaþia,
îi spun cã în 15 Septembrie voi merge în þarã, ºi vreau neapãrat sã
trec pe la dansul cã am ceva special sã-i duc, ºtiind cât de mult îi plac
anumite lucruri provenite din America. Eu deja trimisesem pachetul
spre România, urma doar sã ajung eu în þarã, ºi sã-i duc „cadoul”, ºi
nu cred cã se aºtepta la aºa ceva, probabil!

Acum câþiva ani îmi spunea cã acordeonul cu care cânta pe la
anumite manifestãri, brunchuri, chefuri, repetiþii de tot felul (un
Hohner mic ºi vechi), nu mai face faþã cerinþelor, ºi cã ºi-ar dori unul
mare ºi mai performant. Astfel cã eu i-am cumpãrat un acordeon
profesional, l-am trimis în pachetul care deja ajunsese la niºte prieteni
de-ai mei din copilãrie, ºi urma sã ajungã la dansul. De aceea îmi
pare nespus de rãu, pentru cã nici mãcar nu i-am dezvãluit secretul,
cã o sã primeascã un alt acordeon pe care ºi-l dorea, ºi de care cred
cã era enorm de bucuros dacã ºtia.

Dar Dumnezeu a avut planurile Lui, iar în dimineaþa zilei de 1
Septembrie, atunci când îmi fãceam planuri cum o sã-mi aniversez
ziua de naºtere, o ºtire apãrutã pe Facebook îmi sare în ochi, iar
lacrimile îmi nãvãlesc instantaneu obrazul, Profesorul Doru Paul
Niþescu, a murit! Nu îmi venea sã cred, nu puteam sã accept acest
lucru, am rãmas nemiºcat în faþã ecranului ºi plângeam ca  un copil.
O mare tragedie, o pierdere imensã pentru orãºelul nostru, a plecat
atât de devreme dintre noi ºi a lãsat un gol imens în lumea muzicalã
româneascã de pe frumoasã Vale a Hârtibaciului.

Pentru tot ce a fãcut pentru noi, cei care l-am cunoscut, pentru
efortul extraordinar pe care l-a fãcut de-a lungul anilor sã iasã din
întuneric (prin muzicã a avut lumina), ºi sã-ºi facã meseria aºa cum
se cuvine, mã înclin cu respect ºi recunoºtinþã, ºi nu-mi rãmâne
decât sã spun: Respect ºi recunoºtinþã domnule profesor Doru
Niþescu! Dumnezeu sã te odihneascã în pace! Drum bun, drum
luminat, sã ne aºtepþi, cã într-o bunã zi vom veni ºi noi, pe rând, ºi
vom reîntregi trupa acolo în ceruri, ºi ne vom continua cântãrile!

Eugen Boruz
Westlake. Ohio, USA

Tavalã Emanuel – Consilier cultural al Arhiepiscopiei Sibiului,
dar ºi preoþi de rând din parohiile sibiene, din Agnita, Rãºinari,
etc.

Alãturi de tânãrul preot paroh, pãrintele Tãtoiu Ioan
Dumitru, au þinut sã fie prezenþi ºi mulþi fofelzeni; din aceºtia
douãzeci ºi doi au þinut sã-ºi îmbrace costumul popular specific,
imaginea lor dând o notã de mare sãrbãtoare manifestãrii,
chiar dacã lacrimile de despãrþire ºi regret le brãzdau obrajii.
Cei peste ºase ani (iunie 2010 – dec. 2016) în care pãrintele
Tãtoiu a activat în Fofeldea (prima lui parohie) au lãsat multe
urme.

O parte sunt urme materiale ce se pot vedea prin lucrãrile
efectuate în biserica monument istoric (aceasta fiind resfinþitã
în 2014), în amenajarea casei parohiale ºi construirea Muzeului
Parohial Pr. Ioan Fulea, dar ºi în comunitate. O altã parte sunt
urmele spirituale lãsate, tânãrul preot „mulþumind bunului
Dumne zeu pentru aceºti ani frumoºi în care am devenit
fofelzeni” ºi susþinând cã „cel mai im portant aspect al slujirii
mele a fost apropierea oamenilor unii de alþii ºi împreunã de
Dumnezeu”.

Rareori poþi sã asiºti la o despãrþire atât de vibrantã ºi
emoþionantã, în mijlocul fofelzenilor þinând sã fie prezent
primarul comunei Nocrich, Ionel Viºa (cu familia), Ioan Gruncã
– preºedintele Asociaþiei A. T. Laurian, epitropul parohiei Ioan
Chirtop, dar ºi mulþi copii. Toþi regretau plecarea, lacrimile de
despãrþire alternând cu mulþumirea ºi bucuria sã-l vadã pe
preotul paroh avansând în carierã ºi apreciat pentru întreaga
activitate din Fofeldea. În inimile tuturor s-a strecurat dorinþa
ca cel care va veni sã fie mãcar la fel de bun ca preotul Tãtoiu,

dar … oare cine va veni ºi cine va pãstori una din cele mai
frumoase biserici pictate de fraþii Grecu din Sãsãuº?

Rareori poþi sã asiºti ºi la o primire atât de cãlduroasã într-
o nouã parohie, mulþi enoriaºi þinând sã fie prezenþi la marele
eveniment din comunitate. Pãrintele protopop a dat credit
noii echipe susþinând cã dacã cei aproape ºapte ani în Fofeldea
pot reprezenta „copilãria” tânãrului preot Tãtoiu Ioan Dumitru,
este momentul ca „lângã maturitatea ºi experienþa care dãinuie
aceastã bisericã sã vinã prospeþimea ºi tinereþea care sã înveþe
elanul bisericesc ºi duhovnicia care existã aici în Biserica de
pe Calea Poplãcii 3". O searã frumoasã, cu amintiri ce mã vor
convinge sã revin. Descoperiþi aceastã bisericã, despre care
pãrintele paroh Luca Dumitru sus þine cã este cea mai frumoasã
din Sibiu!

Oare de ce?
Marius HALMAGHI
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )
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„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

Sub aceastã denumire s-a
desfãºurat în luna decembrie a acestui
an programul filantropic din parohia
Sãsãuº, comuna Chirpãr, judeþul
Sibiu, organizat de preotul paroh
împreunã cu credincioºii din aceastã
parohie.

Scopul principal al acestui
program a fost acela de a sensibiliza
suf letul credincioºilor faþã de

Duminicã 04 decembrie 2016 a fost
zi de mare sãrbãtoare creºtineascã
pentru locuitorii satului Vecerd ºi
pentru cei din filia Metiº. A fost ziua în
care enoriaºii acestor parohii - pentru
care biserica a fost totdeauna un punct
de referinþã în viaþa lor spiritualã - s-au
bucurat de instalarea unui nou preot în
parohiile lor. În aceastã Duminicã, a
XXVII -a dupã Rusalii, în biserica din
Vecerd a fost sãvârºitã Sfânta Liturghie
de cãtre, pãrintele Naicu Mihai,
protopopul Agnitei înconjurat de un
sobor de preoþi în mijlocul cãrora s-a aflat
ºi pãrintele Briscan Marius Andrei –

Preot nou la Vecerd

noul preot.
La sfârºitul Sfintei Liturghii,

pãrintele protopop Naicu Mihai l-a
felicitat ºi  i-a înmânat tânãrului preot,
în mod simbolic, Sfânta Evanghelie,
Sfânta Cruce ºi  cheile bisericii.
Felicitãri i-au fost adresate ºi de cãtre,
înainaºul sãu preotul Bogdan Ciprian, de
membrii familiei sale ºi de toþi cei
prezenþi.

Ne alãturãm celor care l-au felicitat
ºi-i urãm noului preot Briscan Marius
Andrei multe împliniri în misiunea
încredinþatã.

Redacþia.

De Sfântul NicolaeDe Sfântul NicolaeDe Sfântul NicolaeDe Sfântul NicolaeDe Sfântul Nicolae
colindãm cu faptacolindãm cu faptacolindãm cu faptacolindãm cu faptacolindãm cu fapta

„Pentru ca indiferenþa sã câºtige teren în sufletul
oamenilor trebuie ca aceºtia sã nu facã nimic”.

praznicului Sfântului Ierarh Nicolae.
Se poate citi pe faþa ºi din ochii
beneficiarilor sentimentul de
bucurie, de recunoºtinþã ºi de
nãdejde. Aceºti oameni au trãit în
aceastã zi câteva clipe în care au
simþit dragostea ºi sprijinul
semenilor din satul Sãsãuº iar cei
care au ajutat s-au întãrit
duhovniceºte. Moº Nicolae s-a dãruit
astfel atât credincioºilor care au
sprijinit aceastã lucrare cât ºi celor
care au primit ajutorul oferit. Cu
siguranþã cã a doua zi de sãrbãtoarea
Sfântului Ierarh Nicolae atmosfera
din bãtrâna Bisericã din Sãsãuº se va
umple de luminã, bucurie ºi
binecuvântare. Minunatele colinde
tradiþionale din acest sat vor fi
cântate de grupul de copii care au
participat la orele de catehezã
desfãºurate în parohie.

Credincioºii din satul Sãsãuº au
demonstrat ºi cu alte ocazii cã deºi
locuiesc într-o comunitate micã (cca.
138 persoane) ºtiu sã dãruiascã
sprijin ºi cãldurã atunci când nevoia
o cere. Astfel, anul trecut, sub titlul
„Dragostea creºtinã învinge
singurãtatea” au fost ajutate din
partea Parohiei Sãsãuº cu ajutoare
alimentare aproximativ 100 de
persoane de la azilul de bãtrâni din
Marpod care s-au bucurat apoi de
Taina Sfântului Maslu sãvârºitã de
preoþii Copãcianu Alexandru,
Munteanu Marius ºi Rusu Moise.

Mulþumim credincioºilor din satul
Sãsãuº care au dat dovadã prin
lucrarea lor de dragoste creºtinã în
timpul acestui Sfânt Post al Naºterii
Domnului ºi au înþeles cã milostenia,
lumina, încrederea ºi nãdejdea sunt
daruri de la bunul Dumnezeu care
trebuie folosite în slujba aproapelui.

Preot Copãcianu Alexandru,
Parohia Sãsãuº

MESAJ DE SFINTELE SÃRBÃTORI
Praznicul Naºterii Domnului nostru Iisus Hristos, Anul

Nou ºi Botezul Domnului, sã vã aducã în inimã pacea ºi
bucuria îngerilor, „lumina cunoºtinþei” dãruitã astãzi
oamenilor ºi puterea de a vedea în cei de lângã noi icoana
Mântuitorului nostru Iisus Hristos ºi chipul lui Dumnezeu.

Vã dorim sã aveþi parte de sãrbãtori liniºtite ºi cu mult
folos duhovnicesc alãturi de cei dragi, multã sãnãtate,
mult spor ºi multe împliniri!

La Mulþi Ani!
Redacþia.

Primii fulgi de nea se aºterneau
devreme pe covorul de frunze uscate.
Vremea tremura în trunchiul de mãr pe
care-l iubeam. Era prietenul meu ºi-i
spuneam visele picurate de fulgi
imaculaþi, mari ºi întrebãtori, cãzuþi
adânc în visarea iernii. În scorbura
bãtrânului mãr, peste care s-au stins mai
bine de o sutã de ani, visam poveºti cu
zâne ºi cu un Moº Crãciun imaginar care
venea încãrcat de daruri pentru mine ºi
pentru fraþii mei. N-a fost însã niciodatã
aºa. Copilãria petrecutã dupã 1980, într-
un deceniu abstract ºi chinuitor, teroriza
istoria incapabilã sã spere la mai mult.
Copil fiind, sufeream fiindcã, în realitate,
în loc de Moº Crãciun venea Moº Gerilã
(în 30 decembrie, intenþionat, ca sã nu
ne putem bucura de darurile Sãrbãtorii).
Mai mult însã, în loc de jucãrii sub brad
primeam o pungã cu dulciuri în care
gãseam o portocalã, singura portocalã pe
care o primeam într-un an întreg. Mica
atenþie o primea tata de la serviciu iar
dacã eu ºi fratele meu mâncam repede
aproape tot, sora cea mai micã pãstra cu
multã atenþie fiecare baton de ciocolatã
sau bomboanã iar apoi, noi, cei mari, ne
rugam cu ºiruri de lacrimi sã împartã cu
noi ceea ce a pãstrat. Dar cel mai dureros
moment era acela când, spre sfârºitul
deceniului, lucrurile se înrãutãþiserã atât
de mult încât draga mea mamã, cu tot

aproapele ºi pentru a participa
financiar la o bunã finalizare.

Cu acest prilej s-a organizat în
parohie o colectã pentru credincioºii
din parohie aflaþi în lipsuri ºi nevoi
materiale iar din banii strânºi s-au
cumpãrat alimente, fructe ºi dulciuri
pentru a aduce bucurie, nãdejde ºi
luminã în sufletul celor care le vor
gusta. Pentru ca aceastã lucrare
filantropicã sã primeascã mai multã
luminã ºi bucurie preotul paroh a
distribuit ajutoarele în ajunul

Dor de Îngeri
efortul depus, plângea lângã noi, pentru
cã pâinea cea sfântã a copilãriei noastre
nu se mai cocea în cuptorul de aur care
ne dãdea speranþa vieþii! Revãd deseori
imaginea aceasta ºi ºterg ºi azi lacrimile
de pe faþa îndureratã. Probabil cã fãina
era insuficientã sau de o calitate
îndoielnicã, astfel cã, dupã o zi de muncã
grea, pâinea frãmântatã nu îºi mai dãdea
rodul. ªi ziua, care urma unei nopþi de
muncã, pentru cã mama lucra trei
schimburi ºi deseori se nimerea sã fie
„în schimbul trei” (de noapte) chiar în
Ajunul Crãciunului, se risipea în
nedumerire ºi tristeþe. Nu puteam
înþelege atunci acest fapt antisocial ºi
parcã ºi azi mi se pare cã retrãiesc un
vis trist din care rãmâne totuºi o
nostalgie nãtângã! De ce?

Simplu. Crãciunul era atâta de
frumos!

Pãstrez în suflet clipele de bucurie
care veneau o datã cu Sãrbãtoarea sfântã.
Colindele umpleau uliþele satului ºi
luminau emoþia sufletelor încãlzite de
cântãrile nepieritoare. Strãzile satului
nu era luminate decât de f lãcãrile
arzânde ale colindãtorilor care aduceau
Vestea cea Bunã! Ajunul Crãciunului era
trãit profund, cu rugãciune ºi gânduri
bune, cu momente alese, în special
pentru copii.

(continuare în pagina 6)



ORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUI6  2016

Ortodoxia pe Valea Hârtibaciului
Str. Mihai Viteazu, nr. 20, Agnita, 555100, telefon 0269 510325

Preºedinte: Pr. Protopop Mihai Naicu
Secretar: Pr. Marius Rebegel
Colectivul de redacþie: Pr. Marius-Ciprian Bogdan (Vecerd), Pr. Aurel Dolea

(Stejeriºu), Pr. Ion Popescu (Noiºtat), Pr. Sebastian Toma (Movile), Pr. Ioan-Dumitru
Tãtoiu (Fofeldea)

Tiparul: Tipo Trib Sibiu, Editura Etape Sibiu
Aºteptãm opiniile ºi sugestiile dumneavoastrã la adresa redacþiei sau pe e-

mail la urmãtoarele adrese: ortodoxiapevaleahartibaciului@yahoo.com ºi
ortodoxiapehartibaci@yahoo.com

COLEGIUL DE REDACÞIE

Numai un tânãr iubitor de frumos
poate avea curajul unei înfruntãri în ceea
ce priveºte provocãrile  sau adevãrurile
care-l asalteazã la fiecare pas. Într-o
societate consumeristã în care miza este
anularea propriei persoane - Cãci nu-i aºa,
la toate colþurile, tinerii sunt bombardaþi
cu minciuni sub formã de prãjituri, dar cu
conþinut ucigãtor de vise, de suflete, de
trupuri, de alungare a lui Dumnezeu din
inimã ºi din trup, care este dorit de
Dumnezeu templu sau bisericã vie?! - în
pofida acestui lucru, tinerii de astãzi care
ridicã capul sã vadã mai mult decât ceilalþi,
devin eroi ºi curajoºi ai neamului
românesc.

Din nefericire din ce în ce mai mult
nesprijiniþi, de semenii lor, dar întãriþi de
Dumnezeu care nu lasã lumina ascunsã
sub obroc. Deºi mulþi sunt cei care criticã
modul de viaþã extremist al multora dintre
ei, puþini totuºi vin ºi cu soluþii. Uitând cã
aceasta face parte din responsabilitatea
sfântã de a-i sprijini, observa ºi îndrepta
pe drumul cel bun cu dragostea, la care
îndemna Hristos. Cã tot suntem într-o
perioadã liturgicã aparte de restul anului,
a bucuriei ºi a exemplului de dragoste ºi
bunãtate nemãrginitã a lui Dumnezeu faþã
de oameni, care S-a întrupat într-o iesle
pentru a ne îmbogãþi pe noi.

Tineri iubitori de frumos
- între adevãr ºi provocare -

E vinovat Dumnezeu, cã ne-a dat tineri ºi
cã ne dã copii, dar îi avortãm fizic ºi
spiritual din aceastã viaþã, nefãcând nimic,
ci uitându-ne ºi trecând pe alãturi?

TREZIREA! Aceasta cred cã strigã
Dumnezeu la fiecare colþ de stradã, unde
vedem tineri care doresc sã af le pe
Cineva, dar sunt pãcãliþi de ceva, în
biserici ºi cãtre toþi cei care nu vibrãm la
vestea cea bunã a Împãrãþiei lui
Dumnezeu în inimile noastre! Acesta ar
fi postul plãcut lui Dumnezeu, care a zis:
milã voiesc, iar nu jertfã… Milã voiesc, iar
nu lauda greu de suportat a lãudãroºeniei
noastre, cã am reuºit sã þin post,
nemâncând carne, dar înfingând cuþitul
indiferenþei în aceºti tineri ºi copii care
au nevoie de idealuri. Dar unde mai pui,
cã mulþi dintre pãrinþii acestor adolescenþi
ai zilelor noastre sunt ghiftuiþi cu acel
nepost care provoacã obezitate trupului
ºi  suf letului. Carnea de porc fiind
bineînþeles cea mai bunã legumã.

Neîneþelegând nici ei, cam cum stã
treaba cu Dumnezeu. E o persoanã sau
un Duh din lampa fermecatã, care trebuie,
ca atunci când fac hocus pocus sã se
întâmple minuni ºi gata?! Sunt multe de
scris pe aceastã temã, dar nu avem rolul
doar de-a scrie ºi de-a vorbi, ci este bine
sã ºi facem. Credinþa fãrã fapte moartã

Un drum ni se cere ºi nouã sã facem,
asemenea magilor care au avut deplina
încredinþare cã urmãrind steaua îl vor afla
pe Hristos. Asemenea lor ºi noi, suntem
îndemnaþi sã facem din vieþile noastre
jertfã vie adusã lui Dumnezeu, sã smerim
asemenea prototipului nostru - Hristos,
vieþile noastre pentru a-i îmbogãþi pe
semenii noºtri, ca astfel Dumnezeu sã ne
îmbogãþeascã pe noi. Ni se cere sã miluim
ca sã fim miluiþi. Sã cãutãm ºi sã cerem
mila lui Dumnezeu, ca astfel sã aflãm
Împãrãþia Sa, aºa cum spune Nicolae
Cabasila, având fãgãduinþa lui Dumnezeu
cã toate celelalte se vor adãuga nouã.

Societatea îndeamnã la judecatã,
Dumnezeu îndeamnã la milã, veacul acesta
îndeamnã la minciunã, Biserica îndeamnã
la ADEVÃR, lumea îndeamnã la urã ºi
rãzbunare Dumnezeu atrage atenþia cã cea
mai puternicã armã este iubirea, ni se
spune sã facem lucrurile fãrã Dumnezeu,
dar El ne aminteºte cã fãrã ajutorul Lui
nu putem face nimic!

Ne dãm  seama cã tinerii de astãzi
sunt însetaþi mai mult ca oricând de
FRUMOS, poate ºi pentru cã în familiile
lor nu mai regãsesc bucuria pe care o
aveau odinioarã în suflet faþã de viaþã
bunicii ºi strãbunicii lor. Cautã nu ceva, ci
pe Cineva care este bucurie infinitã. Sunt
ei vinovaþi mai mult decât am fi noi ºi cei
mai mari decât noi, cei care suntem
toleranþi cu prostia ºi indiferenþa
ucigãtoare cu privire la adevãratele valori
care pot da viaþã ºi bucurie acestui popor?

este, spunea Sfântul Apostol Iacov.
În acest context, la Biserica

Adormirea Maicii Domnului din Coveº, pe
data de 20 noiembrie anul curent, a avut
loc întâlnirea tinerilor din localitatea
menþionatã, dar nu numai. Adevãr ºi
provocare a constituit tema întâlnirii. În
cadrul acesteia s-au dezbãtut subiecte
precum consumul de alcool, fumatul ºi
relaþiile sexuale. Tinerii participanþi au fost
implicaþi activ în dezbateri, fiind împãrþiþi
pe grupe ºi prezentând materialele
informative primite, redându-le sub formã
de piesã de teatru, emisiune tv, interviu,
muzicã rap etc. Completãrile au fost aduse
ºi de cãtre Pãrintele Protopop Mihai
Naicu din punct de vedere teologic, dar
ºi de cãtre Doamna Marin Adina, Medic
Psihiatru în cadrul Spitalului Agnita.
Întrebãrile au fost adresate de cãtre
Pãrintele Andrei Iancu. La finalul acestor
dezbateri, tinerii au luat parte la o tombolã
de premii, cei norocoºi câºtigând diferite
produse sau chiar bani. De asemenea, toþi
la final au fost rãsplãtiþi datoritã implicãrii
lor, cu pizza. Mulþumim pe aceastã cale,
în primul rând lui Dumnezeu,
participanþilor, dar mai ales invitaþilor mai
sus menþionaþi, care au împãrtãºit lucruri
ziditoare din bogata dumnealor experienþã,
d-nei Preotese Andra Iancu, dar ºi tuturor
enoriaºilor care au sprijinit aceastã
acþiune. Sã dea bunul Dumnezeu ca aceastã
întâlnire sã fie doar începutul unor serii
de alte împãrtãºiri a adevãrului ºi
frumosului care împlineºte! Amin.

Dor de Îngeri
Ne trezeam de dimineaþã ºi colindam

casele vecinilor ºi reuºeam sã ne
bucurãm cu adevãrat de merele ºi de
nucile ºi de colãceii pe care îi primeam
fiindcã le vesteam Naºterea
Mântuitorului! În ieslea sufletelor
noastre de copii cântam imnul / troparul
Sãrbãtorii ºi, an de an, ne îmbogãþeam
repertoriul de colinde, spre bucuria
tuturor.

La amiazã aºteptam cu mare
nerãbdare sã vinã …„Craii”. Acest obicei
frumos, care s-a pãstrat pânã azi în satul
meu natal, Sâncel, ne reþinea atenþia ºi
ne aducea acasã de la colindat. Trãiam
cele câteva replici din sceneta Irozii cu
atâta emoþie ºi bucurie de parcã atunci,
în acel moment, ne-am fi aflat la Viflaim
ºi i-am fi însoþit în gândurile noastre pe
craii care mergeau la Irod sã întrebe
unde s-a nãscut Mesia. Dupã ce treceau
Craii ne adunam cu toþii, mama, tata ºi
copiii, toþi cinci, �º plecam la bunica „de
sub deal” iar acolo pãºeam în lumea
minunatã a colindei „Coborât-a,
coborât…” pe care o interpretam
chemând îngerii la renaºterea noastrã
sfântã. Îmi pãrea atâta de frumos acest
moment, când, deja pe înserate, la gura
sobei, colindam împreunã. Ne-am pãstrat
zeci de ani acest obicei ºi chiar dacã
plecam la colindat cu clasa sau cu alte
grupuri de colindãtori, mai întâi alergam
la bunica „de sub deal”, împlinind
tradiþia, ºi de-abia apoi ne întâlneam cu
colegii ºi prietenii. Dupã ce înserarea
se aºternea peste lume ºi peste cugete
mergeam la Bisericã. Acolo, la slujbã,
era locul de întâlnire cu ceilalþi
colindãtori, tineri sau bãtrâni, ºi ne
porneam sã umplem satul cu glasurile
noastre de bucurie. Uitam de toate ºi
deschideam uºile ºi porþile pentru a
duce, etern, Vestea cea Bunã,
creºtinilor. Nu uitam de oamenii care
ne-au deschis cãile cunoaºterii ºi îi
colindam ºi pe ei: învãþãtoarea ºi
profesorii din sat. Un aer de sãrbãtoare
ºi de mângâiere ne îmbia paºii  purtându-
i prin parfumul odãilor împodobite cu
veºminte de sãrbãtoare, cu brad de
Crãciun ºi cu nelipsitele sarmale, pe
care, înspre dimineaþã, le gustam hulpav,
pãcãtuind în Ziua Sfântã (excepþie
fãceau, desigur, anii în care ne
împãrtãºeam de Crãciun).

Ziua Naºterii Domnului Iisus
Hristos, când „de la stea s-a cunoscut”
cã El este „Soarele Dreptãþii” ne gãsea
la Sfânta Liturghie ºi ne înãlþa sufletele
în raiul binecuvântãrii. Mergeam cu mic,

cu mare, umpleam Biserica cea sfântã
care rãsuna de colinde ºi bucurie
creºtinã. A doua zi mergeam la colindat
în Blaj, la bunica din partea mamei,
Dumnezeu s-o odihneascã în pacea Lui.
Fãrã nicio excepþie, an de an, bunica
Maria ne aºtepta cu cele mai bune
prãjituri ºi ne rãsplãtea colindele cu
bãnuþi din preaplinul inimii ei, tuturor
în mod egal, deºi eram destul de mulþi
nepoþii pe care-i avea. Bunicii îi plãcea
enorm colinda „Asearã, pe-nserate” ºi o
colindam împreunã, de fiecare datã pe
obrajii ei prelingându-se lacrimi.
Tristeþea din colindã, care rãzbate peste
veacuri, o resimþi, desigur, ca pe o
tristeþe personalã ºi actualã. Finalul
optimist însã ne însenina trãirea ºi ne
încununa repertoriul sãrbãtoresc: „La
fiecare casã s-aud colindãtori / Colinda
lor frumoasã / Rãsunã pânã-n zori”…

Desigur, Crãciunul copilãriei mele
e nostalgic ºi umplut cu dorul speranþei.
Altãdatã, eram nemângâiaþi ºi fãrã
cadouri dar ne bucuram sincer de
frumuseþea sãrbãtorilor de Crãciun,
împreunã, în familie, la cele douã bunici,
din Sâncel ºi din Blaj (pe ambele le
chema Maria ºi erau vãduve de tinere,
eu personal nereuºind sã-mi cunosc
bunicii: cel de la Hodaie a murit când
aveam 5 ani ºi imaginea lui s-a pierdut
în negura anilor, iar cel din Blaj s-a stins
pe când mama mea avea 12 ani…) Ne
rugam ºi ne bucuram împreunã,
creºtineºte. Azi, când suntem mult mai
bogaþi financiar ºi oferim copiilor noºtri
daruri scumpe, ne înstrãinãm tot mai
mult ºi ne pierdem printre moºi Crãciun
ºi Crãciuniþe, printre emisiuni de
televiziune lipsite de sens spiritual ºi,
deºi avem zile libere, nu mai reuºim sã
ne întâlnim sau sã redescoperim
atmosfera Sãrbãtorilor de Crãciun de
altãdatã, taina ºi farmecul care ne
îmbogãþeau suf letul îmbiindu-l cu
rugãciune ºi colindã sfântã.

Mã încearcã un sentiment de
nostalgie ºi de dor… Dor de copilul din
noi, de ruga ºi colinda inimii care
fremãta la auzul cântãrii „Coborât-a,
coborât, / Ziurel de ziuã / Îngerul
Domnului sfânt / Ziurel de ziuã…”. Dor
de Maica Preacuratã care a nãscut Prunc
Mântuitor într-un Vif laim în care
„nimeni n-o primea”. Dor de suflete
curate ºi de Îngeri.

Cad ultimii fulgi. Se topesc în inima
nostalgicã auzind uºor paºii Lui care trec
prin inimile cu uºa deschisã. Primi-vom
noi iarãºi, ca altãdatã, Pruncul cel Sfânt?

Maria-Daniela Pãnãzan Lorinczi

(continuare din pagina 5)
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Nragu Ana 01 ian 82 de ani Roºia
Adam Niþa 10 ian 81 de ani Nocrich
Tatu Ana 03 ian 84 de ani Caºolþ
Stoica Maria 03 ian 81 de ani Hosman
Bârcea Dumitru 04 ian 83 de ani Chirpãr
Mãlaiu Amalia 05 ian 84 de ani Caºolþ
Niþu Ioan 05 ian 82 de ani Retiº
Constantinescu Ioana 05 ian 81 de ani Roºia
Paripaº Maria 06 ian 81 de ani Brãdeni
Tatu Ioan 06 ian 81 de ani Þichindeal
Pãtru Þânþ Maria 07 ian 94 de ani Retiº
Cornãþean Maria 07 ian 88 de ani Daia
Schuster Gheorghe 07 ian 84 de ani Roºia
Din Maria 08 ian 82 de ani Daia
Sofar Ana 09 ian 85 de ani Chirpãr
Maier Iordan 11 ian 94 de ani Nucet
Ciolan Maria 14 ian 81 de ani Brãdeni
Moldovan Ana 15 ian 89 de ani Daia
Lazãr Paraschiva 15 ian 85 de ani Caºolþ
Negrea Paraschiva 17 ian 87 de ani Nou
Radu Nicolae 19 ian 93 de ani Caºolþ
Soreanu Paraschiva 19 ian 94 de ani Vãrd
Kloss Katalina 20 ian 95 de ani Caºolþ
Beleiu Teodora 21 ian 84 de ani Roºia
Târlea Dumitru 23 ian 82 de ani Nocrich
Fiþa Ileana 26 ian 80 de ani Marpod
Costea Maria 28 ian 97 de ani Hosman
Muntean Cornelia 30 ian 86 de ani Merhindeal
Popa Maria 31 ian 81 de ani Hosman

Noi le urãm sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã ºi bucurii din partea urmaºilor.
N.R. Regretãm cã nu am putut face urãrile cuvenite ºi persoanelor vârstnice din

comunele, Alþîna, Bîrghiº, Bruiu, Iacobeni ºi Mihãileni din cauzã cã nu am primit
tabelele solicitate. Sperãm ca în numerele urmãtoare sã le putem adresa ºi

acestora o urare binemeritatã.

În pârga dimineþii atârnã ciorchinii amintirii. E
toamnã bogatã plinã cu rod. Grâul curge în saci. E
liniºte. Orã de rugãciune. O vãd pe bunica cu braþele
ridicate lângã piramida de grâu mulþumind Dãtãtorului
de viaþã pentru pâinea cea de toate zilele. Se va alege
grâul de pleavã, îmi zicea, ºi atunci spicele vor avea
întâietate în faþa puzderiei, a vânturãturii. Se aprinde
lãmpaºul. Lumina se revarsã cu repeziciune. Focul arde
în cãmin. Bulgãrii de jar, pâini de casã pe vatrã,
strãlucesc în ochii bunicului. Câte poveºti se ascund în
casa bunicilor! Ce cãldurã sãnãtoasã! Nu poþi confunda
alunecarea condeiului pe foaia de scris, scârþâitul
specific, elegant pe care îl face, cu rãceala tastelor,
apãsare comunã pe litere gata scrise. La fel nu poþi
pune laolaltã cãldura vetrei ºi lumina lãmpaºului, toatã
atmosfera de basm, cu puterea lucºilor, lei în
captivitate, care se zvârcolesc în vâltoare. Dincolo se
deschide libertatea copilãriei ca sãmânþã a Edenului,
magie, o lume cvadridimensionalã înnobilatã cu
miracol. Dincoace, în lumea tridimensionalului de azi,
desacralizat, decãzut, evenimentele se petrec alarmant,
alunecarea e definitivã, ireparabilã, o dinamicã fãrã
aproapele. Dramele cad peste omul nou ca ploile de
varã ºi îl încovoaie. Ce s-a întâmplat? Unde a dispãrut
rugãciunea bunicii? Unde a dispãrut candoarea? Unde
sunt manuscrisele, hãrþile care se desenau pe pereþii
casei bunicilor când focul ardea cu dragoste în sobã ºi
toþi ne strângeam pe la case de Crãciun, îndulcindu-ne
inimile cu bucuria revederii ºi trãirii speranþei ºi a
iubirii christianice?

Curgeau zile neobiºnuit de dulci ca poamele
coapte în grãdinã toamna. Câtã pârguire! Frumuseþea
mã umplea. Era lunã plinã în inima mea. Cu bunicul
de mânã cãutam cu degetul în noaptea înstelatã colþul
de rai - strãlucitoarea stea a naºterii Mântuitorului.
Bolta era o grãdinã mai mare decât aveam noi în
spatele casei. Ce miracol se deschidea deasupra mea,
stele fierbinþi cu luminã nestãvilitã ºi cu poveºti în
tolbã. Grâul se cocea în spicul inimii la cãldura sufletului
bunicului meu. Mã îmbrãþiºa cu atâta dragoste. Mâinile
sale erau divine.

Ningea nebunesc peste satul nostru în preajma
Crãciunului. Nãmeþii se ridicau ca turnurile castelului.
Intram în povestea de iarnã. Din spatele geamului
aburit, desenând spirale tot mai largi, spre a vedea mai
limpede imaginea de afarã, cu nãmeþii pânã la catul
geamului ºi tot împrejurul umplut cu îngeri albi în
straie albe de sãrbãtoare, priveam steaua magicã de
Crãciun care mã purta înspre începuturile christice.
Focul ardea cu putere în vatrã. Bulgãrii de jar se vãrsau
în sobã, parcã un jongleur le modela ºi le transforma
pânã când se aureau, aºa cum fãcea un unchi de-al
meu cu fierul când îl plãmãdea pe nicovalã cu lovituri
mãiestrite de baros cãzând una dupã alta, cu un ritm
doar de el ºtiut, într-un final gândul miraculos se fãcea
cuvânt turnat în forme trebuincioase. Potcoava era
gata. Era aducãtoare de noroc.

Bunica rupea aluatul, forma pâinile ºi le aºeza pe
un cârpãtor presãrat cu fãinã. Vreascurile tremurau
aprins, se nãºtea focul. Cuptorul era pregãtit pentru a
primi în el viaþa ca Maria Naºterea Mântuitorului.
Capãtul unei rogojini legate cu foi de cucuruz potolea
zvârcolirea jarului aprins. Pe lopata lungã erau aºezate
cu rãbdare pâinile pe vatrã. ªi cuptorul închis sta douã
ore ca sã se coacã aluatul. Viaþa prindea în noi speranþã.
Dinãuntru ieºeau, ca din poveste, colacii bine rumeniþi,
pâinile durdulii, cu coaja neagrã de care erau dezbrãcate
imediat dupã ivirea din pântecul cuptorului încins,

Naºterea cereascã
bãtute de coajã deveneau pâini de aur pe care bunica
le punea în troaca de lemn, acoperitã cu o faþã de masã
albã brodatã cu motive locale, faþã pãstratã de la
strãbunica. Erau pentru masa de Crãciun. Nu se
atingea nimeni de ele pânã Duminicã la masa de
amiazã, în prima zi de Crãciun. Lângã pâinea de casã
erau lichiul, denumit Henklesch pe Valea Hârtibaciului,
cuvânt de provenienþã sãseascã.

Noaptea de decembrie, suplã ca o gazelã ºi
întunecatã ca un bivol, îºi þese un covor splendid. Sub
tãlpile bunicii mele timpul toarce simboluri vechi la
rãzboiul de þesut care mãsoarã ºi el trecerea deja ca un
ceasornic vechi. În tina nopþii cerul se scãlda în luminã.
Colindele rãsunau pe uliþe. Cerul era îngheþat, iar
inimile umflate cu iubire ca velele corãbiilor de alizee.
Era o iubire curatã, ca un strat de flori primãvara sub
raze calde. Azi nu se mai zãreºte. Curãþenia a fost
acoperitã de o pânzã finã amãgitoare, de aparenþã ºi
prefãcãtorie, un fel de maya. Ni se inoclueazã iluzia
frumosului ºi a dragostei. Sub suprafaþa aceasta aparent
strãlucitoare oamenii de azi au ascuns Frumuseþea ºi
Lumina nu mai pãtrunde dincolo de ea. Ne însingurãm.
Trãim în izolare ºi confort. Comunicãm prin reþele de
socializare, doar din spatele monitorului. Aparent
suntem fericiþi, dupã zâmbetul pe care suntem obligaþi,
de societatea consumului, sã îl afiºãm. Este însã reflecþia
tristeþii din noi, care apare sub forma cicatricii
zâmbetului de suprafaþã. Timpul interior ºade captiv. E
înspãimântat ºi singur. De Crãciun afiºãm o altã mascã
iluzorie, care nu ne reprezintã. Crãciunul inimilor a
fost înlocuit cu mesele copioase. Un belºug al
stomacului a fost înscãunat alãturi de o dezgolire
spiritualã. La bunicii mei acasã era altfel. Bucuria de
pe feþe era radiantã, molipsitoare. Pentru cã venea din
strãfundul sufletului. Dumnezeu ne umplea cu iubire
adevãratã. Îmbrãþiºarea bunicilor era nãucitor de
frumoasã.

Afarã ningea fermecãtor. Îngeri cu aripi deschise
coborau pe pãmânt. Se apropia Crãciunul. Câtã luminã
umplea casa bunicilor. Nu era din lumea aceasta. Seara
era de poveste. Tainica rugãciune cu bunicii, seara.
Jarul era de aur în sobã. Pe pereþi se nãpusteau vãpãi.
Miros de dovleac copt, seminþe de bostan rãzbãtea din
cuptor. Merele coapte sfârâiau pe marginea sobei.
Printre cãrigi flacãra dansa pe pereþii vãruiþi ºi daþi cu
rol.

Noapte rece. Seara de Crãciun. În pas domol
spre bisericã. Era zãpadã peste tot. Casele luminate.
Cerul urla de luminã. Aerul era aspru. Mâna caldã a
bunicului era de ajuns. Se oprea timpul în loc. Grupuri
mici de oameni înaintau spre bisericã. Se auzeau paºii
în întuneric. Zãpada are limbajul ei specific. ªi deodatã,
în faþa noastrã rãsãrea turnul bisericii. Cântecele
rãsunau ºi obrajii rumeniþi de ger se fãceau roºii când
biserica era plinã. Era iubire, compasiune, îngãduinþã
ºi bunãtate. Crãciunul înseamnã Dragoste. ªi dragostea
am simþit-o mereu altfel în casa bunicilor. Îmbrãþiºarea
lor avea ceva angelic în ea. Era deplinã. Nu datã cu
jumãtate de mãsurã. Cântecele rãsunau. Dumnezeu ne
sãruta cu Dragoste inimile. Era cântecul sufletului,
orchestra. Viorile erau acordate la frumuseþe. Caleaºca
sta mereu gata pentru noi. Bucuria era metafora divinã
care ne unea viorile.

Îmi amintesc cu plãcere de bradul de Crãciun.
Era plin de zãpadã când îl aducea bunicul în casã cu o
searã dinaintea Crãciunului. Moºul îl lãsa în grãdinã
în fiecare an. Îl împodobeam împreunã cu bunicii ºi
pãrinþii. Ornamentele erau împletite din paie. În vârful

bradului se gãsea steaua. Pe ramuri stãteau agãþate
mere, nuci, bomboane, globuri ºi diferite forme din
turtã dulce: îngeri, brazi, steluþe, iepuraºi, cãþeluºi.
Bucurie pentru mine erau darurile de sub brad pe care
le gãseam când ne întorceam de la bisericã în Ajun.
Le aducea Moºul. Sau alteori venea Moºul cel adevãrat.
Atunci stam ca un sfânt pe pereþi. Eram cuminte ºi cu
frica în sân, emoþionat ºi în aºteptare. Oare ce îmi va
aduce Moºul, mult amintita joardã ori cadoul dorit?

Când zãpada era abundentã, în preajma
Crãciunului, o mare bucurie pentru mine erau plimbãrile
cu sania mare trasã de cai, la gât cu clopoþei ºi cu
ciucuri roºii, în alergare peste drumurile de þarã, spre
Pãdurea Fetea, un drum iniþiatic, parcã ieºeam în alt
timp ºi în altã lume. Miraculosul se petrecea neîncetat.
ªi caii alergau struniþi de bici. Eu stãteam în braþele
tatãlui meu ºi de acolo, ca dintr-un cuib, priveam cum
copacii alergau pe margini, iar noi alunecam cu sania
în mare vitezã peste drumul înzãpezit înspre lumea
poveºtilor. Era târziu ºi cerul înflorea de îngeri. Ningea.
Pe drumul cu nãmeþi se auzeau paºi apropiindu-se. ªtiam
cine este. Îmi erau atât de cunoscuþi. Doar mã întâlnesc
în fiecare clipã din zi ºi din noapte cu ei. Aceiaºi care
calcã prin lanul de grâu ca sã vadã dacã a dat rod ºi
macii îi aprind cu un suflu plin de dragoste. ªi apoi
pãºesc în sufletele noastre ca sã vadã dacã au rodit. Se
întoarce stãpânul grãdinii ca sã vadã dacã sufletele
noastre sunt în pârguire, dacã ne-am pregãtit pentru
primirea Pruncului Sfânt. ªi doar ochii mi se vedeau
de sub îmbrãcãmintea groasã. Bluzã ºi hainã de lânã,
o cãciulã mare pe cap, un fular bine strâns mã protejau
de frig ºi vânt. Aveam obrajii ca niºte bujori roºii
desfãtându-se la început de iunie. Ne întorceam doar
seara târziu când luna plinã era o oglindã magicã în
care se prefigura chipul mamei mele, care ne aºtepta
acasã cu odaia încãlzitã. Jarul se desprindea din butuci
ca potcoavele de sub nicovala fierarului. ªi aduceau
noroc în seara de Crãciun. Cãldura jarului era ºi cãldura
inimilor. O superbã empatie.

Nimic nu era mai frumos ca seara sã stai pe lada
de lemne, lângã sobã, împreunã cu întreaga familie,
unde era cald ºi focul din vatrã te dezmierda cu dulceþuri
ºi sã cânþi colinde în jurul bradului de Crãciun, învãluit
în mirosul de rãºinã, de mere coapte, de miros proaspãt
de haine îngheþate aduse de afarã, de cozonaci ºi pâine
de casã... Doamne, ce vremuri de poveste!

Acum, când privesc pomii cu rod în pârgã ºi
adulmec miresmele care învãluie grãdina, îmi aduc
aminte de mâinile bunicului meu care strângeau
molatec miresmele pe care le prindea ca pe niºte fluturi;
cu o simplã ridicare de mânã, un scurt salt înainte,
aplecare uºoarã din spate ºi, ah! deja  darurile se nasc
a doua oarã...

 Sã fii fericit ca mine, sã poþi spune cã bunicul
tãu trãieºte în tine ca floarea numitã trompeta îngerului.
ªi sã îi poþi auzi cântecul divin pe care îl poartã. E o
metaforã care nu poate fi aºternutã cu condeiul. Trebuie
trãitã. Crãciunul copilãriei rãmâne mereu în sufletul
meu o vioarã Stradivarius pe care aleargã degete divine.

LÖRINCZI FRANCISC-MIHAI

COLINDELE – ZÂMBETELE
ÎNGERILOR

NICULA MARCO
Pe poteca ninsã
cu îngeri imaculaþi,
vãd colindãtorii venind.
Sufletul lor scânteie
de bucuria
Naºterii Domnului,
iar sufletul meu arde
de nerãbdare
sã simtã colindul
ce mã va învãlui
într-o stare duhovniceascã
sublimã...

 Îngerii colindã zâmbind...

Simfonii în vãzduh
MUNTEAN GEORGIANA-DANIELA

Peste dealurile cernute
Cu praf de luminã
Cântãri sfinte plutesc în vãzduh.
Colindãtorii pãºesc în fiecare casã
Dezmierdându-ne tot corpul,
Sufletul hrãnind.

Luna troneazã noaptea.
Le ºopteºte stelelor
Despre Fiul Tatãlui

O, dulce noapte de Ajun!

Moº Crãciun
MORAR BIANCA

Mulþi îmi spun cu rãutate
Cã nu existã Moº Crãciun
Dar eu nu le dau dreptate
ªi-aºtept sã vinã-n seara de Ajun

Bietul Moº a-mbãtrânit cu timpul
Însã nu o sã te uite
De-ai fost cuminte întreg anul
Primeºti cadouri multe, multe

De-i cânþi puþin ºi-i stai în braþe
Primeºti maºini, pãpuºi, de toate
Poþi sã-i spui ºi o poezie
Dar s-o spui cu veselie

El iubeºte toþi copiii
ªi pe cei ce-n el nu cred
ªi-n Ajun îi viziteazã
În sania lui trasã de reni

Încã nu e prea târziu
Poþi sã-i scrii ºi tu scrisoare
Dar gândeºte-te întâi:
Fost-am cuminte anul acesta oare?

ªcoala de provenienþã: Colegiul Tehnic
„August Treboniu Laurian” Agnita

Profesor coordonator:
prof. dr. MARIA-DANIELA LORINCZI
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Pãrinþi, elevi, profesori ºi reprezentanþi ai
autoritãþilor locale au rãspuns invitaþiei de a
participa la Conferinþa de diseminare a proiectului
„Instruire europeanã în Activitãþi de comerþ ºi
intervenþii tehnice componente hardware”.
Conferinþa a avut loc la Centrul de Documentare
ºi Informare de la Colegiul  Tehnic „August
Treboniu Laurean” din Agnita.

Perioada 5-11 decembrie a fost declaratã
„Sãptãmâna Educaþiei în Tehnologia Computerelor”,
perioadã în care profesorii ºi învãþãtorii dedicaþi
meseriei organizeazã o orã de curs în care cei ce doresc
sã-ºi însuºeascã limbajul ºi tehnologia computerelor o
pot face în mod distractiv ºi creativ.

Acest lucru l-a fãcut învãþãtoarea Emilia Niþescu

ELEVII DE LA COLEGIUL DIN
AGNITA AU FOST ÎN BOLOGNA

De fapt, conferinþa a fost o informare foarte
interesantã, privind rezultatele  unui proiect
realizat ºi implementat de profesoarele Margareta
Vecerzan ºi Niculina Gãinã, în valoare de peste 48
de mii de euro, finanþat de cãtre Comisia
Europeanã prin programul Erasmus Plus.

Proiectul celor douã profesoare s-a desfãºurat
în oraºul Bologna, Italia ºi de el au beneficiat un
grup de 10 elevi din clasa a X-a profil Tehnic,
domeniul Electronicã ºi Automatizãri ºi 8 elevi
din clasa a X-a, profil Servicii, domeniul Comerþ.

În perioada 13 iunie – 1 iulie, cei 18 elevi au
fost în Italia pentru a urma un stagiu de practicã
prin care sã dobândeascã un plus de cunoºtinþe
profesionale sã-ºi dezvolte competenþele
lingvistice.

Dupã ce profesoara Margareta Vecerzan le-a
mulþumit celor prezenþi cã au rãspuns invitaþiei,
profesoara Niculina Gãinã a prezentat proiectul,
vorbind mai ales despre modul cum a fost realizat,

despre etapele ce trebuie urmate, documentele
necesare. Aceste  informaþii le-au fost destinate
colegilor profesori care vor dori sã acceseze
fonduri europene prin programul Erasmus plus.

Interesul celor prezenþi a fost captat  de
prezentãrile fãcute de elevii care au beneficiat de
acest proiect,  au fost în Italia unde au învãþat
lucruri noi dar mai ales ºi-au putut evalua

competenþele dobândite la Colegiul din Agnita ºi
pe care le-au putut folosi în atelierele din Bologna.

Pentru activitatea lor din Italia, elevii au primit
un Certificat Europass Mobilty, document care
atestã stagiul de practicã ºi le va spori ºansele de
angajare.

În afarã de practica profesionalã elevii s-au
bucurat de frumuseþile unor oraºe din Italia:
Bologna, Veneþia Verona, Florenþa ºi Rimini, prin
vizitele  culturale  care i-au impresionat ºi despre
care au vorbit cu mult entuziasm. Bineînþeles cã
cea mai plãcutã vizitã a  fost în Verona, unde au
admirat balconul Julietei ºi au mângâiat statuia de
bronz a celebrei fecioare îndrãgostitã de mândrul
Romeo.

„Participarea la proiectul Erasmus Plus a fost
o experienþã de viaþã. Nu doar din punct de vedere
al pregãtirii profesionale dar ºi de cel al dezvoltãrii
personale” a menþionat elevul ªtefan Holerga.

I. Bârsan

SÃPTSÃPTSÃPTSÃPTSÃPTÃMÂNÃMÂNÃMÂNÃMÂNÃMÂNA TEHNOLA TEHNOLA TEHNOLA TEHNOLA TEHNOLOGIEIOGIEIOGIEIOGIEIOGIEI
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de la ªcoala G. D. Teutsch cu 10 elevii din clasa a IV-
a C care timp de o orã au fost ajutaþi de învãþãtoare sã
se joace la calculator într-o întrecere sui-generis
finalizatã cu diplome pentru toþi participanþii.

ªi pentru ca bucuria participãrii sã fie ºi mai
mare, diplomele au fost însoþite de oarece dulciuri aduse
de d-na învãþãtoare. I. B.

Sâmbãtã, 26 noiembrie 2016, cocheta salã din
incinta complexului “Aria Sport” din Sibiu, a gãzduit
ediþia 2016 a “Campionatului judeþean” la tenis de masã
pentru amatori. De la cel mai tânãr înscris, copil de 7
ani, pânã la cel mai în vârstã, de 68 de ani, cei peste
130 de participanþi ºi-au disputat ºansele cu ardoare ºi
sportivitate, dând naºtere unor partide plãcute,
antrenante ºi echilibrate, trãite la cote de intensitate
maximã de numeroºii susþinãtori prezenþi în salã.

Spre satisfacþia noastrã, copiii din Agnita s-au
numãrat ºi ei printre protagoniºtii competiþiei reuºind
sã se impunã la douã din cele ºase categorii.

La copii începãtori, pânã la 10 ani, Nikol Dâlbea
a reuºit sã se claseze prima dintr-un numãr de 11
concurenþi câºtigând toate cele 6 partide disputate.
Ultima, cea din finalã, disputatã în faþa colegului de
salã Andrei Popelca, a fost ºi cea mai frumoasã ºi mai
echilibratã, dramaticã pe alocuri, diferenþa micã de
scor la final fiind determinatã de o mai bunã stãpânire
a emoþiilor din partea lui Nikol

Locul trei a fost ocupat de cealaltã fetiþã a noastrã,
Alexandra Lemnaru, întregind astfel dominaþia
agniþeana la aceasta categorie de vârstã. Felicitãri
Nikol, felicitãri copii!

Stimulaþi de performanþa celor mici, ceilalþi copii
au jucat ºi mai motivaþi depãºind cu toþii condiþia de
autsiders la categoriile lor de vârstã.

Astfel, la amatori începãtori, dupã prestaþii
remarcabile în grupele inferioare, toþi cei 5
reprezentanþi ai noºtri s-au calificat în fazele superioare,
infirmând calculele hârtiei. De-acum, ºansa de a prinde
una din poziþiile fruntaºe a fost o motivaþie foarte mare
pentru toþi, de aici rezultând partide foarte echilibrate
ºi spectaculoase, spre deliciul celor prezenþi în salã.

Copiii de AUR din Agnita!
Sita a cernut cu rigurozitate ºi, în finalã, jocul
rezultatelor ºi valoarea i-a adus faþã în faþã pe agniþenii
Raul Cioca ºi Arpad Kondort, colegi de salã ºi buni
prieteni.

Pornit cu ºansa a doua, Arpy a reuºit sã-ºi
stãpâneascã mai bine emoþiile ºi sã-ºi impunã jocul
pragmatic pânã la sfârºit, reuºind sã câºtige laurii de
Campion judeþean!

Felicitãri Arpy, felicitãri Raul ºi Valentin Toader,
clasat ºi el pe poziþia a patra la aceeaºi categorie.
Aºadar, încã doi campioni judeþeni proveniþi din sala
de antrenamente de la Prut! Cho, Cho, Choooooooooo!!!

La Open, categoria celor mai buni dintre cei buni,
reprezentantul nostru, George Toader,a avut prestaþii
curajoase clasându-se în final pe locul 7 din 11
concurenþi.

Competiþia de la Sibiu a reprezentat o imensã
provocare pentru noi toþi, copii ºi antrenor, o adevãratã
proba de „maturitate” pentru mulþi dintre copii. Dupã
un an de muncã foarte încãrcat, cu bune ºi cu mai
puþin bune, aceasta a fost proba adevãrului, iar
rezultatele obþinute nu pot decât sã ne bucure dar ºi sã
ne stimuleze ºi mai mult la antrenamente pentru cã,
iatã, cu transpiraþie visele se împlinesc. Mulþumim în
primul rând pãrinþilor pentru susþinerea moralã a
copiilor, mulþumim acelor oameni de bine din oraº
implicaþi în acest fenomen, mulþumim Consiliului Local
ºi Primãriei Oraºului Agnita pentru interesul constant
ºi eficient manifestat faþã de copii ºi tenisul de masã
din Agnita.

„La mulþi ani” cu sãnãtate, fericire ºi multe
împliniri în viaþã, tuturor!

antrenor,
Csaba Zedler.

În data de 20 decembrie 2016, elevii clasei
a VII-a A de la Colegiul A. T. Laurian Agnita,
profesor diriginte ºi coordonator Maria-Daniela
Lorinczi, au participat la festivitatea de
premiere a laureaþilor concursului judeþean
Culturã ºi tradiþii în murmur de colinde,
organizat de Colegiul Economic G. Bariþiu din
Sibiu. La secþiunea creaþie, au fost obþinute
douã premii: Nicula Marco, premiul I cu trofeu,
Muntean Georgiana-Daniela, premiul al II-lea.
La secþiunea Reportaj digital, ºcoala a fost
reprezentatã de ªtefania Feldara, Teodora
Hanu ºi Bianca Morar, obþinându-se Premiul I
cu trofeu pentru impresionantul reportaj
realizat la Muzeul Etnografic Casa cu pãpuºi a
domnilor profesori Maria ºi Mircea Drãgan,
cãrora le mulþumim pentru ajutorul pe care ni
l-au oferit în vederea participãrii la concurs.
De asemenea, la secþiunea Fotografie, eleva

Vestind Naºterea Domnului
ªtefania Feldara a obþinut premiul al III-lea, cu
o impresionatã fotografie realizatã la Casa de
Culturã Agnita ºi intitulatã Dans din Ardeal.
Elevii clasei a VII-a au participat ºi la concursul
de colinde organizat la Muzeul Astra din Sibiu,
sub coordonarea domnului profesor Florin
Pãrãu. Dupã concurs, elevii au avut acces
gratuit în Muzeul Astra, lãsându-se impresionaþi
de tezaurul natural de excepþie al Sibiului, apoi
s-au bucurat de o binemeritatã relaxare în
centrul oraºului, la Târgul de Crãciun. Felicitãri
tuturor pentru rezultate dar ºi pentru cã au
acceptat sã vesteascã Naºterea Mântuitorului
în tradiþionalele costume populare din zona Vãii
Hârtibaciului, despre care cunoscutul profesor
universitar Ilie Moise spunea cã sunt cele mai
autentice din Ardeal.

Prof. dr.
MARIA-DANIELA LORINCZI


