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Întrucât acest an este un an electoral, în care vor fi atât

alegeri locale cât ºi parlamentare, în vederea respectãrii

dreptului de vot a fiecãruia dintre dumneavoastrã, vã

reamintim cã nu puteþi vota dacã actul dumneavoastrã de

identitate este expirat sau deteriorat.

În acest sens verificaþi, vã rugãm, starea de uzurã precum

ºi termenul de valabilitate al actului de identitate. Actul de

identitate trebuie sã fie în bunã stare, astfel încât sã poatã fi

citite datele dumneavoastrã de stare civilã ºi, în mod special,

caracterele speciala aflate în partea de jos a actului de

identitate. Termenul de valabilitate este înscris în colþul din

dreapta jos al acestuia ºi va conþine data aniversãrii

dumneavoastrã din acest an.

Elevii clasei a VII de la ªcoala

Gimnazialã G. D. Teutsch din

Agnita au comemorat Unirea

Principatelor Române la Muzeul

Valea Hârtibaciului din Agnita.

Însoþiþi de profesoara de istorie

Nicoleta Vasiliu, iniþiatoarea

acþiunii, aceºtia au realizat o

interesantã lecþie deschisã,

prezentând minunate eseuri

despre evenimentele petrecute

în Iaºi ºi Bucureºti în anul 1858

ºi despre personalitãþile acelor

vremuri.Cele mai multe s-au

referit la domnitorul Alexandru

Ioan Cuza, la rolul lui în Mica

Unire dar mai ales la reformele

înfãptuite de acesta în cei 7 ani

de domnie.

Evenimentul de la muzeul

din Agnita s-a încheiat cu Hora

Unira cîntatã ºi jucatã de

participanþi.

I. B.

Este elevã la Colegiul Tehnic „August Treboniu

Laurian” Agnita. Anul trecut a terminat clasa a V-a A cu

media 10, dovedindu-se un copil deosebit de serios,

sensibil ºi ... senin. Se numeºte ªtefania Feldara. Sau

ªtefi, aºa îi spunem toþi. E firavã ca o floare, dar are o

voinþã de fier, deoarece face parte dintr-un colectiv foarte

frumos, o clasã aleasã, pregãtitã în învãþãmântul primar

de o învãþãtoare dedicatã, dãruitã cu har ºi dragoste de

copii, prof. Angelica Banu. Am avut ºansa de a prelua

clasa de la Angelica (mi-a rãmas în minte emoþia cu care

Stimaþi cetãþeni de pe Valea Hîrtibaciului!
Deoarece scrutinele electorale sunt programate pentru

a doua jumãtate a anului avem rugãmintea sã vã reînnoiþi

din timp actul de identitate.

Actul de identitate poate fi preschimbat cu cel mult 180

de zile (6 luni) ºi cu cel puþin 15 zile înainte de data expirãrii.

Pentru preschimbarea actului de identitate ne puteþi gãsi

la sediul nostru din Agnita, str. 1 Decembrie nr.39, sediul

Poliþiei oraºului Agnita, zilnic între orele 09-15 ºi vineri între

orele 09-12.

Cu stimã,

Colectivul Serviciului Public Comunitar Local

de Evidenþã a Persoanelor al oraºului Agnita.

UN ELEV DE NOTA 10
am reîntâlnit-o în prima mea zi de profesor de românã la

Colegiul din Agnita, când mi-a spus cã se bucurã nespus

de mult cã am acceptat clasa ei ºi cã voi fi mulþumitã

fiindcã sunt copii foarte buni. ºi aºa este!) ªtefi nu a

terminat doar cu 10, a pãºit în viaþã cu mult mai mult de-

atât! A impus o þinutã aleasã clasei, care se evidenþiazã

prin seriozitate ºi eforturi comune constante înspre binele

tuturor. Este iubitã ºi apreciatã de colegi, este delicatã ºi

sensibilã, are suf letul plin de bunãtate. ªi are o

impresionantã dorinþã de cunoaºtere ºi de autodepãºire.

DE ZIUA UNIRII, LA MUZEUL DIN AGNITA

A participat anul trecut la toate

concursurile importante ºi a obþinut

rezultate foarte bune, inclusiv la

Olimpiada de Limba ºi Literatura

Românã, faza judeþeanã, unde s-a

remarcat printr-un punctaj excelent

pentru clasa a V-a. A obþinut ºi un

Premiu III la Concursul Naþional

„Ocrotiþi de Eminescu”, 2015.

ªtefania este un copil frumos, cu

dragoste faþã de învãþãturã, cu

aspiraþii care fac cinste oraºului în

care s-a nãscut ºi în care se formeazã

ca Om. Este o fericitã întâlnire între

cei care construiesc, zi de zi, în

familie ºi la ºcoalã, caractere alese,

modele pentru ziua de mâine.

Felicitãri!

Prof. diriginte

Lorinczi Maria-Daniela

De la Poliþie ...

Doi Oameni ºi faptele lor

fãrã de asemãnare

STATISTICÃ DEMOGRAFICÃ

„Mereu Eminescu...”

a premiat elevii, la Chirpãr

La final de semestru

Poetul Naþional omagiat la

Colegiul Tehnic „A. T.

Laurian” Agnita
 - pag. 3

ªEZÃTOARE CULTURALÃ

LA SÃSÃUª

2016 – Anul omagial al educaþiei

religioase a tineretului creºtin

ortodox ºi Anul comemorativ al

Sfântului Ierarh Martir Antim

Ivireanul ºi al tipografilor

bisericeºti

DRAGOSTEA CREªTINÃ

ÎNVINGE SINGURÃTATEA

Biografia Fiului lui Dumnezeu,Biografia Fiului lui Dumnezeu,Biografia Fiului lui Dumnezeu,Biografia Fiului lui Dumnezeu,Biografia Fiului lui Dumnezeu,

a Blândului Nazarinean îna Blândului Nazarinean îna Blândului Nazarinean îna Blândului Nazarinean îna Blândului Nazarinean în

conºtiinþa lui Eminescuconºtiinþa lui Eminescuconºtiinþa lui Eminescuconºtiinþa lui Eminescuconºtiinþa lui Eminescu
- fragmente -

Construirea unei

„prietenii”  cu Dumnezeu

Lacrimi în Luminã

Cântece de cãtãnie culese de

Mircea Drãgan -Noiºteþeanu

Tatiana Benchea

Noi am crescut alãturi

Retrocedare

Dan Herciu

Umbrã furiºatã

Ioan Gligor Stopiþã  - pag. 7

 - pag. 7

BRADUL SÃRACULUI

Nicu Ganea

Ce-am fost ºi ce-am ajuns

IOAN GYURI PASCU

 - pag. 7
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De la Poliþie ...

Acum, la început de an, poliþiºtii de pe Valea Hîrtibaciului

vã ureazã un an nou fericit, cu sãnãtate ºi noroc ºi vã doresc sã

aveþi un an fãrã evenimente la care sã fie prezenþi în exerciþiul

funcþiunii.

Chiar dacã sãrbãtorile de iarnã au trecut ºi ne-am bucurat

sufletul cu atmosfera lor asta nu înseamnã cã poliþiºtii nu au

fost la datorie pentru cei care au uitat ce înseamnã spiritul

sãrbãtorilor de iarnã.

Dat fiind gerul de afarã, mulþi dintre concetãþenii noºtri s-

au încãlzit la gura sobei (sau la calorifer, dupã caz). Dar au fost

ºi unii dintre noi care s-au încãlzit cu ceva tãrie. Rãu, în sine, nu

este cã doar sunt sãrbãtori. Dar dupã o asemenea încãlzire au

prins curaj, din cel rãu, ºi au iscat altercaþii care s-au soldat cu

victime. Un asemenea caz s-a întâmplat în Metiº când, pe fondul

consumului de alcool GNI din localitate l-a lovit cu un obiect

înþepãtor pe consãteanul lui SI iar acesta a ajuns internat la

Sibiu datoritã rãnilor cãpãtate. La Ilimbav CDD aflat sub

influenþa bãuturilor alcoolice i-a luat la pumni pe DS ºi CAI iar

în urma loviturilor CAI a ajuns internat la Spitalul judeþean

Sibiu cu traumatisme cranio-faciale. Iar la Merghindeal DE în

vârstã de 66 de ani a ajuns la Unitatea de Primire Urgenþe Sibiu

cu traumatism cranian acut deschis ºi alte plãgi dupã ce a fost

agresat de concetãþeanul sãu BIM de 69 de ani.

Sunt convins cã pentru unii dintre noi, din nefericire,

sãrbãtorile nu au fost aºa fericite pentru cã masa nu le-a fost

prea bogatã. Dar dacã cei mai mulþi s-au mulþumit cu ce au avut

ºi dacã unii mai norocoºi au primit de la alþii mai avuþi, au fost ºi

din cei care au considerat cã trebuie sã-ºi facã parte singuri. Ca

urmare poliþiºtii s-au confruntat cu o serie de spargeri din

magazine precum în Sãsãuº, din autovehicule precum la Agnita

ºi din locuinþe precum la Merghindeal, Vecerd, Beneºti, Fofeldea,

Ruja ºi Agnita. Mai trebuie sã precizãm cã, în ciuda tuturor

sfaturilor date de poliþiºti, magazinul ºi autovehiculele nu aveau

sisteme electronice de alarmare iar casele erau nelocuite ºi

nesupravegheate sau sporadic vizitate?

ªi în aceastã perioadã poliþia rutierã a fost în acþiune pe

drumurile din zonã. Au fost depistaþi astfel DA de 29 de ani din

Agnita care conducea un autoturism având autorizaþia de

circulaþie expiratã, PD de 34 ani din Iacobeni care conducea un

tractor pe drumul public fãrã a avea permis de conducere,

precum ºi o serie de conducãtori auto care au condus

autovehicule aflându-se sub influenþa alcoolului. Cum este cazul

lui SS de 27 de ani din Agnita care avea o îmbibaþie alcoolicã, în

aerul expirat, de 0,10 mg/l sau al lui  SNR de 32 de ani din Ruja

– 0,42 mg/l, GO de 63 de ani din Moºna – 0,67 mg/l, GAA de 31

de ani din Agnita – 0,74,mg/l ºi TM de 40 de ani din Agnita –

0,70 mg/l.

Dar, aºa cum se spune, Dumnezeu nu bate cu bãþul. Astfel

cã cei care au crezut cã pot înºela vigilenþa poliþiºtilor nu au

reuºit sã o înºele pe a „celui de sus” ºi au fost implicaþi în

accidente. SF de 27 de ani din Dealu Frumos, aflându-se sub

influenþa alcoolului – 0,50 mg/l, a provocat un accident soldat

doar cu pagube materiale iar SU de 29 de ani din Vãrd cu o

alcoolemie de 0,41 mg/l ºi care, în plus, conducea un autovehicul

cu numãr provizoriu, expirat ºi fãrã sã posede permis de

conducere, a reuºit sã tamponeze un autovehicul de pe celãlalt

sens de mers. În alte accidente care au avut loc conducãtorii

auto care le-au provocat nu au consumat alcool dar accidentele

s-au soldat cu victime ale cãror rãni au fost, din fericire, nu

foarte grave. STI din Fofeldea a derapat pe un carosabil acoperit

cu polei ºi s-a rãsturnat. Pasagerul ºi victima accidentului s-a

ales cu un picior rupt. La Hosman, SM de 35 de ani din Agnita

neadaptând viteza la condiþiile de drum a derapat ºi a lovit un

cap de pod fãcând necesarã transportarea a doi dintre pasageri

la Unitatea de Primiri Urgenþe Sibiu iar la Bîrghiº FCA de 25 de

ani din Murfatlar nu a adaptat viteza într-o curbã ºi a ajuns în

ºanþ iar pasagerii s-au ales doar cu rãni minore ce nu au necesitat

intervenþie medicalã.

Cel mai probabil vremea puternic schimbãtoare a fost

cauza a trei decese ce au întrat în vizorul poliþiºtilor. La Ghijasa

de Sus, Luca Ioan din localitate a fost gãsit decedat în locuinþa

sa fãrã a se gãsi însã urme de violenþã. Acesta era însã cunoscut

ca ºi consumator de bãuturi alcoolice. La Marpod, numitul

Guºatu Ion de 43 de ani a acuzat dureri în zona pieptului, dureri

de care s-a plâns colegilor de muncã. Aceºtia au chemat SMURD

care a putut doar sã constate decesul numitului Guºatu Ion. La

Buia, Sãbãu Cornel de 45 de ani a plecat pe pãºunatul din zonã.

Întrucât nu se mai înapoia familia a pornit în cãutarea sa

gãsindu-l decedat. Din declaraþiile familiei a reieºit faptul cã

susnumitul suferea de boli cardiace. Chiar dacã în nici unul

dintre cazuri nu s-au constat urme de deces violent corpurile

decedaþilor au fost trimise la Serviciul de Medicinã Legalã Sibiu.

Chiar ºi în perioada sãrbãtorilor de iarnã ºi a începutului de

an poliþiºtii de pe Valea Hîrtibaciului au fost, ca de obicei, la

datorie.

… Mereu alãturi de dumneavoastrã !

Încercând sã „salveze” din calea

f lãcãrilor sobelor de încãlzit ºi a

cuptoarelor de gãtit, chiar ºi cele mai

„urâþite” strâmbãturi de lemne din

pãdurile Lãpuºului Maramureºului,

þãranul-cioplitor Alexandru Perþa-Cuza a

reuºit, în cele ºase decenii de meºteºug

artistic, sã modeleze nu mai puþin de o

mie de cruci ºi de „Sfinte Troiþe ale

Altarului Cerului”. ªi cum, de curând, s-

au împlinit 25 de ani de când înãlþa o astfel

de troiþã în faþa Catedralei Ortodoxe din

Chiºinãu, trebuie sã reamintim faptul cã

la acea festivitate de dezvelire ºi sfinþire

a acelei mândre troiþe din stejar

maramureºean, acest vrednic fiu de þãrani

fãcea poate cel mai surprinzãtor legãmânt

auzit vreodatã din gura sufletului unui

român contemporan cu noi: „Nu se va

atinge foarfeca de pãrul meu ºi nici briciul

de barba mea, pânã nu se va uni Basarabia

ºi România”.

Cu bucurie constat cã Omul nostru din

bravul Maramureº Istoric continuã sã se

þinã de patrioticul sãu legãmânt. Vãzându-

l cât de frumos ºi de bãrbãtos aratã, cu

pletele-i argintii cãzute peste umerii

împovãraþi de trecerea anilor munciþi

(miercuri, 20 ianuarie urmând sã

împlineascã vârsta de 70 de ani), dar ºi cu

barba cârlionþatã, lungã pânã dincolo de

pieptu-i acoperit de cãmaºa înfloratã, cu

cioareci albi pe el ºi cu opinci în picioare,

eºti îndemnat sã-l asemeni unui rãzboinic

dac coborât de pe Columna din Roma a

împãratului Traian. Astfel cã nu numai

pare, dar ºi este un demn urmaº al lui

Badea Gheorghe Cârþan, acel vestit

„cãrturar fãrã carte” din frumoasa ºi eroica Þarã a

Oltului ºi a Fãgãraºului.

Alte douã asemãnãri surprinzãtoare pentru

timpurile de acum: în vreme ce strãbunul sãu înaintaº

cãra în desagii grei, pe ascuns, peste munþi, din

Muntenia în Ardeal, slova scrisã în grai românesc,

þãranul-cioplitor în lemn din Þara Maramureºului

izbuteºte, cu greu, sã îºi trimitã mãiestrele creaþii în

mai toate aºezãrile de peste fruntariile þãrii în care

mai supravieþuiesc atât graiul românesc, cât ºi credinþa

ºi datina strãbunã. Respectiv în satele din preajma

Cernãuþiului, a Ujgorodului ºi Slatinei din

Transcarpatia-Ucraina, în cele de pe Valea Timocului

ºi din Banatul Sârbesc. Ba mai mult, o fericitã

întâmplare neîntâmplãtoare: o mãiastrã troiþã de-a sa,

având simbolurile ortodoxiei româneºti încrustate pe

cruci ºi pe icoane, decoreazã ºi înfrumuseþeazã un colþ

din Budapesta, capitala Ungariei.

ªi o altã surprinzãtoare mãrturisire a sa,

transformatã într-un irepetabil gest patriotic, plin de

optimismul celui mai apropiat viitor: În speranþa cã se

vor reîntoarce pe la casele lor, cât mai curând, vrednicul

de stimã þãran-cioplitor în „lemne nu tocmai faine”,

întârzie sã-ºi trimitã troiþele ºi crucile sculptate în

Doi Oameni ºi faptele lor

fãrã de asemãnare

acele þãri îndepãrtate unde românii se aflã la lucru.

Pentru cã Alexandru Perþa-Cuza nu se împacã deloc cu

faptul cã românii noºtri au ajuns sã lucreze ºi sã trãiascã

printre strãini. Nu ºtiu de ce, dar trag nãdejde cã furtul,

jaful, scârba, ruºinea ºi batjocura de pânã acum se vor

întoarce împotriva marilor vinovaþi de greaua povarã

care apasã pe umerii gârboviþi ai celor care nu mai pot

ºi nu mai vor sã îndure nesimþirea ruºinoasã a acestei

spoieli capitaliste!

Notã: Vineri, 15 ianuarie, l-am cinstit pe poetul

Mihai Eminescu, cel nãscut cu 166 de ani în urmã

(1850); în duminica ce urmeazã (24 ianuarie) suntem

chemaþi sã aniversãm, cum se cuvine, intonând

„Deºteaptã-te române!” ºi jucând „Hora Unirii”,

fluturând în vânt Tricolorul roºu, galben ºi albastru,

la împlinirea a 157 de ani de la Unirea Þãrii Româneºti

cu Moldova, sub sceptrul principelui-domnitor

Alexandru Ioan Cuza; ºi tot în aceeaºi zi o pioasã

aducere aminte a venirii pe lume, la 24 ianuarie 1849,

a lui Badea Gheorghe Cârþan. Precum se poate constata,

istoria trecutã a acestei þãri, precum ºi bravii noºtri

înaintaºi nu ne dau rãgaz sã ni se agraveze lipsa

memoriei, nepãsarea ºi uitarea!

Ioan VULCAN-AGNIÞEANU

(ioan.vulcan@yahoo.ro)

Conform datelor primite de la Protopopiatul

Agnita în anul 2015 au fost binecuvântate 72 de

familii care s-au cununat, din care 27 în parohiile

din Agnita ºi 45 în parohiile din sate.

Tot din aceleaºi date af lãm cã au fost

creºtinaþi prin botez 249 de copii ºi prohodiþi

263 de creºtini ortodocºi, ceea ce înseamnã cã

numãrul hârtibãcenilor este în scãdere.

În parohiile aparþinând de Agnita s-au oficiat

45 de botezuri ºi 83 de înmormântãri, adicã

STATISTICÃ DEMOGRAFICÃ
numãrul celor  trecuþi în veºnicie este aproape

dublu decât al celor nou nãscuþi

În parohiile din sate au fost oficiate mai multe

botezuri decât înmormântãri, respectiv 204

încreºtinaþi ºi 180 înmormântaþi. Având în vedere

structura socialã a satelor de pe Valea

Hârtibaciului putem trage concluzia cã numãrul

celor ce n-au de lucru dar au mulþi copii ºi nevoi

multe, este în creºtere.

I. Bârsan
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Cei 166 de ani de la naºterea marelui

poet naþional, Mihai Eminescu, au fost

sãrbãtoriþi ºi la Chirpãr, la Centrul de

Documentare ºi Informare al ªcolii

Gimnaziale din localitate, unde s-a

desfãºurat proiectul educaþional “Mereu

Eminescu...”.

Circa 100 de elevi au fost implicaþi în

programul de vineri, care le-a adus ºi premii.

Ei au venit de la Liceul Tehnologic Iacobeni,

ªcolile Gimnaziale din Chirpãr, Merghindeal,

Alþâna, Bîrghiº ºi Marpod. Partenerii

proiectului au fost Biblioteca Orãºeneascã

Agnita ºi Asociaþia Cultural - Artisticã “Ilarion

Cociºiu” din Agnita.

În memoria lui Eminescu

Evenimentul a fost, de fapt, un concurs

desfãºurat în perioada 11 - 15 ianuarie. “Scopul

proiectului a fost dezvoltarea dragostei pentru

literatura românã clasicã ºi contemporanã,

cunoaºterea operei ºi vieþii poetului Mihai

Eminescu ºi sensibilizarea interesului

comunitãþii locale, cu privire la ziua de 15

ianuarie”, a spus prof. Vasile Zãmãcãu, unul

dintre coordonatorii proiectului, alãturi de prof.

Eleonora Tudoran, Anca Andrei, Sanda

Copãcianu, Mariana Florea, Simona Iorga,

Mihaela Olaru ºi Bianca Dotcoº.

Premii pentru elevi

Vineri, prof. Eleonora Tudoran a deschis

evenimentul cu prezentarea vieþii ºi activitãþii

lui Eminescu. A urmat premierea elevilor.

Maria Florea, Oana Mariam Tania Atudorei,

Delia Drãgan, Maria Stelea, Emanuela Pãdure,

Iulia Costache, Tania Pãdure, Daniel Burduhos,

Paula Tomuº de la Liceul Tehnologic Iacobeni,

Mihai Eminescu este supranumit „sfântul

preacurat al ghiersului românesc” (Tudor

Arghezi), „marele poet naþional, purtãtorul

unui mesaj înalt în istorie” (Ioan Alexandru),

„omul deplin al culturii româneºti” (Constantin

Noica), „un adânc gânditor creºtin”

(Bartolomeu Anania). Departe de a fi inactualã,

opera lui rãmâne reperul fundamental în

literatura românã. Deloc întâmplãtor, ziua de

15 ianuarie a devenit Ziua Culturii Române.

Acesta este un motiv în plus pentru a omagia

opera ilustrului poet. Spre deosebire de cei de

azi, epigoni eminescieni, el are (încã) multe de

spus, mesajul poeziei sale e universal-valabil,

iar elevii noºtri sunt cei care vor duce mai

departe „pecetea scrisului eminescian”, fiindcã

lor le revine nobila misiune de a promova, în

continuare, adevãratele valori ale culturii ºi

ale literaturii române.

„Mereu Eminescu...”

a premiat elevii, la Chirpãr
Andra MARINESCU

Andreea Bãilã, Gabriela Ursu, Ioana Þintea,

Ana-Maria Cristea, Ana-Maria Piticã de la

ªcoala Gimnazialã Chirpãr, Nineta Þintea,

Andreea Sas-Borghinã, Andi Armenciu de la

ªcoala Gimnazialã Marpod, Abigaela Stoica,

Anamaria Banu ºi Diana Lungu de la ªcoala

Gimnazialã Alþâna, Adrian Negru, Andreea

Zlatea ºi Maria Glodeanu de la ªcoala

Gimnazialã Merghindeal. De asemenea,

premiaþi au fost ºi Adelina ªelariu, Cristian

Ciorogariu, Camelia Kenst ºi Ofinela Faur de

la ªcoala Gimnazialã Bîrghiº.

Articol preluat din ziarul Tribuna

Anul ºcolar 2015-2016 a început în forþã

pentru elevii ciclului primar, de la Colegiul

Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita.

Îndrumaþi de cãtre doamnele învãþãtoare

Banu Angelica, Nechita Maria ºi Jecan

Elisabeta, elevii au fost implicaþi în diverse

activitãþi extraºcolare. S-au implicat cu

entuziasm în proiectele iniþiate sub egida

„Olimpiadele Kaufland”, realizând lunar

activitãþi pe diferite teme: expoziþii de arte

vizuale ºi abilitãþi practice, sesiuni de

recitare, muzicã, teatru, întâlniri cu

medicul stomatolog, reprezentanþi ai

poliþiei sau ale ISU, ateliere de lucru,

programe pentru diverse zile festive, etc.

Elevii clasei I, îndrumaþi de doamna

învãþãtoare Banu Angelica au participat de

asemenea la proiectul „Domestos - susþine

igiena de 10", cu desenul realizat de eleva

Nicula Luana - EROUL DOMESTOS.

Cei 29 de prichindei vor cu orice preþ

sã arate tuturor cã ºcoala lor este o ºcoalã

a siguranþei participând lunar la activitãþi

pe teme rutiere în cadrul proiectul „Tedi -

Poetul Naþional omagiat la Colegiul

Tehnic „A. T. Laurian” Agnita
realiza portrete artistice sau „a desena” diferite

poezii eminesciene, preferatele lor fiind

„Luceafãrul”, „Lacul”, „Sara pe deal”, „Pe lângã

plopii fãrã soþ”, „Dorinþa”, etc.) Elevii implicaþi

în proiect au realizat, cu ajutorul desenelor, o

expoziþie pe care au îmbogãþit-o cu

interesantele creaþii scrise de cei mai talentaþi

dintre ei. De asemenea, pentru a sensibiliza

auditoriul, am ajustat proiectului o stare de

emoþie provocatã de viaþa tragicã a lui Mihai

Eminescu ºi am propus elevilor vizionarea

filmului „Un bulgãre de humã” (difuzat seara ºi

pe TVR 1, îl recomand tuturor!), care

impresioneazã prin originalitatea interpretãrii

artistice ºi prin þinuta elegantã a scenelor în

care apare Poetul. Mai mult de-atât, au fost

prezentate elevilor câteva volume excepþionale

(unele se regãsesc la CDI-ul ºcolii, motiv pentru

care îi invitãm cu drag pe copii sã le caute ºi sã

În anul trecut ºcolar am început derularea

unui proiect, pe care l-am fi vrut extins în acest

an (dar nu am reuºit ce ne-am propus, ar fi

meritat oraºul Agnita mai mult, dar aceasta

poate în anii urmãtori...) Proiectul se numeºte

„Imn Eminescului” iar în acest an au fost

implicaþi elevii claselor a VI-a A, a VII-a A, a

IX-a A ºi a X-a A. Activitatea s-a desfãºurat la

CDI, cu sprijinul noului bibliotecar, Raul Roman,

cãruia îi mulþumim. Am urmãrit trei coordonate

esenþiale: creaþie literarã (cele mai reuºite

creaþii le vom prezenta la Concursul Naþional

„Ocrotiþi de Eminescu” de la Blaj, care se va

desfãºura în curând), recitare din lirica

eminescianã ºi desene inspirate din viaþa ºi

opera Poetului (elevii au avut de ales între a

le studieze, fiindcã biblioteca oferã o bogatã

arie tematicã). Dovedind preocupare serioasã

pentru opera eminescianã, universul cultural

al tinerilor aspiranþi spre împlinirea unor

deziderate de viaþã frumoasã se îmbogãþeºte

considerabil. Recomand ºi susþin învãþarea

constantã a poeziilor eminesciene, care sã

dezvolte interesul pentru poezia de valoare,

deoarece „toatã arta lui Eminescu stã în a

preface ideile în muzicã ºi în metafore, de-a

dreptul, fãrã planuri paralele. Eminescu nu

filozofeazã niciodatã, propoziþiile lui sunt

viziuni’’, el  rãmâne „cel mai mare poet pe care

l-a ivit ºi-l va ivi, poate, vreodatã, pãmântul

românesc” (George Cãlinescu).

Prof. dr. Maria-Daniela Lörinczi

La final de semestru
ªcoala Siguranþei”, program educaþional

care se înscrie în iniþiativa remarcabilã a

îmbunãtãþirii siguranþei celor din ciclul

primar. Programul este iniþiat de firma

Tymbark Maspex România ºi brandul

Tedi, împreunã cu Ministerul Educaþiei

ºi Cercetãrii ªtiinþifice ºi Ministerul

Afacerilor Interne prin Poliþia Românã.

Pentru fiecare copil, clasa I este

începutul unei noi etape importante a

vieþii. Perioada ºcolii este o extraordinarã

aventurã: cunoaºterea lumii, legarea unor

noi prietenii, însuºirea unor abilitãþi

importante. ªcolarii de clasa I se confruntã

cu noi provocãri, au parte de primele

succese ºi iau primele decizii fãrã ajutorul

pãrinþilor. Vã felicitãm, copii, pentru

implicarea ºi entuziasmul cu care

participaþi la aceste activitãþi ºi vã

aºteptãm ºi în semestrul urmãtor sã

dovediþi cât de frumos poate fi la ºcoalã

ºi câte lucruri deosebite putem învãþa

împreunã!

Prof. Înv. Primar Banu Angelica
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Asociaþia Obºtea satului Sãsãuº, ai

cãrui promotori sunt, Gheorghe Donu

fermier din Sãsãuº, Marius Halmaghi

preºedintele Asociaþiei Ecomuzeul

Regional Sibiu ºi arhitectul Vladimir

Grigorov, are ca obiectiv principal salvarea

ºi punerea în valoare a patrimoniului

material ºi imaterial al satului. În acest

sens, asociaþia, înfiinþatã în 2010, a

organizat ºi continuã sã organizeze o serie

de activitãþi menite sã conserve ºi sã

prezinte patrimoniul localitãþii dar  mai

ales sã atragã atenþia asupra valorii

acestuia ºi a pericolului de a fi pierdut

prin ignorare ºi neimplicare.

ªEZÃTOARE CULTURALÃ LA SÃSÃUª
Tatu directorul Arhivelor Naþionale Sibiu,

Mircea Biþu director general la ziarul

Tribuna, Delia Balc ºef serviciu la OJFIR

Sibiu împreunã cu alþi colegi ai instituþiei,

Adriana Georgescu muzeograf la Muzeul

Naþional Brukenthal, Roba Eugen primarul

comunei Moºna cu eruditul profesor de

istorie Ionel ªotropa, Niculina Rus

reprezentanta Primãriei Chirpãr, Simina

Manea director executiv la AJT Sibiu,

Ovidiu Calborean din partea Direcþiei de

Cuturã Sibiu ºi membru al asociaþiei

sãsãujene, Ioan Gruncã preºedintele

asociaþiei August Treboniu Laurian din

Fofeldea, Mihaela Nevodar  muzeograf la

au luptat pentru drepturile românilor,

pentru dezvoltarea lor spiritualã. Cele mai

multe date se referã la satele Sãsãuº,

Ilimbav ºi Fofeldea dar ºi la celelate

localitãþi de pe Valea Hârtibaciului. O mare

parte a monografiei cuprinde viaþa

spiritualã a locuitorilor cu accent pe

elementele religioase în care prim-planul

îl ocupã viaþa ºi creaþiile pictorilor de

biserici, fraþii Grecu din Sãsãuº.

Despre problemele realizãrii acestor

materiale tipãrite ºi filmele prezentate a

vorbit preºedintele asociaþiei Obºtea

Satului Sãsãuº, Gheorghe Donu.

Marius Halmaghi, membru al

asociaþiei a prezentat proiectul „Pe

urmele pictorilor Grecu din Sãsãuº, pe

calea Sighiului”  al cãrui obiectiv general

este: „Dezvoltarea activitãþilor turistice în

Podiºul Hârtibaciului care sã contribuie

la creºterea numãrului de locuri de muncã

zonei dar mai ales pentru salvarea unui

patrimoniu cultural de mare valoare.

Dupã dezbaterile de la sediul

asociaþiei, oaspeþii au fost invitaþi la o

plimbare prin sat pentru a vizita câteva

puncte de interes turistic.

Primul popas a fost la vechea

bisericuþã greco- catolicã, salvatã de la

ruinare, prin repararea acoperiºului,

acþiune sprijinitã de Primãria Chirpãr.

Urmãtorul a fost la troiþa ridicatã în

memoria eroilor din Sãsãuº, înconjuratã

de creple cu apã pentru adãparea vitelor

ºi vara împodobitã cu flori.

Cel mai important obiectiv spre care

s-au îndreptat musafirii a fost biserica

ortodoxã unde urma sã admire frescele

pictate de celebrii pictori din Sãsãuº. Din

pãcate monumentul de importanþã istoricã

ºi culturalã i-a întâmpinat cu porþile

încuiate, aºa cã discuþiile s-au desfãºurat

Imediat dupã înfiinþare, asociaþia a

identificat un circuit turistic local, marcând

punctele de interes ale acestuia prin

realizarea a 8 locuri de popas, a realizat

un punct de informare turisticã cu hãrþi,

pliante ºi fotografii, a marcat uliþele satului

dar mai ales a organizat o serie de

manifestãri culturale,  „Zilele Culturale ale

Sãsãuºului”, festivalul „Ziua Laptelui”,

proiectul „Sãsãuº – patrimoniu în pericol”,

ºi cel mai important, tradiþionalele ºezãtori

culturale anuale, organizate în luna

octombrie.

În 2015 ºezãtoarea a fost amânatã

pentru cã asociaþia a fost prinsã în

realizarea unui proiect de mare anvergurã

care trebuia finalizat pânã la sfârºitul

anului. Proiectul, intitulat „Pe urmele

pictorilor Grecu din Sãsãuº, pe calea

Sighiului” a fost realizat cu fonduri

europene nerambursabile, pe axa IV

LEADER, în cadrul Grupului de Acþiune

Local Microregiunea Hârtibaciu ºi

prezentarea lui s-a fãcut la ºezãtoarea

organizatã în 21 ianuarie la sediul

asociaþiei.

La eveniment au fost invitaþi ºi au luat

parte, reprezentanþii unor instituþii de

culturã ºi colaboratori care au sprijinit

realizarea acestui proiect, prof. univ. dr.

Eugen Strãuþiu, dr. Vasile Criºan, dr Alexiu

Muzeul Vãii Hârtibaciului, Ilarion Bârsan

preºedintele GAL Microregiunea

Hârtibaciu, dr. ing. Dumitru Ungureanu,

dr. Bogdan Andriescu Biblioteca ASTRA,

membrii ai asociaþiei ºi locuitori ai

Sãsãuºului.

Într-o salã cam micã pentru numãrul

mare de musafiri, aceºtia au gãsit un bogat

material de prezentare a zonei cuprinsã

în proiect. Pereþii au fost tapetaþi cu

imagini din Sãsãuº, Ilimbav ºi Fofeldea ºi

multe fotodocumente preluate de la

Arhivele din Sibiu care atestã devenirea

istoricã a acestor locuri. Pe o plasmã

achiziþionatã prin proiect, oaspeþii au putut

viziona un film interesant, un montaj de

fragmente filmate în perioada 1960 –

2015, ce redau viaþa satului, munca în

câmp, mersul la bisericã, pregãtirea unei

nunþi scene din activitãþile organizate de

asociaþie. Pe o mãsuþã de lângã intrare stau

înghesuite o mulþime de materiale tipãrite,

pliante ºi fotografii dar ºi o amplã lucrare

monograficã, cu 450 de pagini, destinatã

încurajãrii activitãþilor turistice.

Cititorii acestei vaste lucrãri vor avea

plãcerea sã afle istoria acestor locuri în

contextul istoriei românilor, cu accent pe

istoria Transilvaniei, bazatã pe

documente, vor descoperii date biografice

ale unor mari personalitãþi ardelene care

ºi a veniturilor alternative, precum ºi la

creºterea atractivitãþii spaþiului rural” cu

obiectivul specific „Creºterea valorii

adãugate în activitãþi de turism”.

Asociaþia a profitat de oportunitatea

oferitã de GAL Microregiunea Hârtibaciu

ºi a accesat fonduri europene realizând o

promovare eficientã a potenþialului turistic

din cele trei localitãþi Sãsãuº, Ilimbav ºi

Fofeldea care  sunt un fragment din „calea

Sighiului”, drum ce asigura accesul între

localitãþile Sibiu – Caºolþ – Cornãþel –

Hosman – Fofeldea – Ilimbav – Sãsãuº –

ªomartin – Bruiu – Cincu.

Bisericile  de pe Valea Hârtibaciului

pictate de fraþii Grecu trebuie puse în

valoare pentru cã acestea împreunã cu

bisericile sãseºti sunt o parte din  tezaurul

cultural al acestei zone, puncte importante

de interes turistic, turismul putând devenii

un element important de dezvoltare

economicã a localitãþilor cu venituri

suplimentare pentru locuitori.

Proiectul promovat de asociaþia din

Sãsãuº a fost apreciat de cei prezenþi la

ªezãtoarea Culturalã, vorbitorii remarcând

importanþa acestuia pentru dezvoltarea

în faþa celor trei cruci de la poarta

bisericii, unde s-a vorbit despre istoricul

acestei construcþii ºi mai ales despre stilul

arhitecturii gotice a acesteia. Turnul ºi

arhitectura acestui monument sunt dovadã

certã cã este opera constructorilor saºi

dar nu se ºtie când a fost construitã ºi

când a intrat în posesia bisericii ortodoxe

care a împodobit-o cu minunate fresce cu

stil bizantin. Acest monument istoric este

o dovadã a simbiozei dintre douã culturi

care au convieþuit în aceastã zonã.

Din pãcate orice efort, pentru punerea

în valoare a oricãrui monument, devine

inutil dacã porþile lui sunt închise.

Cu puþin gust amar faþã de aceastã

realitate, musafirii au fost poftiþi din nou

la sediul asociaþiei Obºtea Satului Sãsãuº,

pentru a se încãlzi ºi mai ales pentru a se

bucura de gustul produselor tradiþionale,

oferite cu generozitate de gazde.

A fost o ºezãtoare reuºitã ºi mai ales

beneficã atât pentru musafirii care au

descoperit locuri ºi oameni frumoºi, cât

ºi pentru  gazde care s-au bucurat pentru

aprecierea activitãþilor desfãºurate.

I. Bârsan
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ORTODOXIA Pe Valea Hârtibaciului

„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

La iniþiativa Preafericitului Pãrinte

Patriarh Daniel, în ºedinþa de lucru din

28-29 octombrie 2014, Sfântul Sinod al

Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul

2016 drept Anul omagial al educaþiei

religioase a tineretului creºtin ortodox

ºi Anul comemorativ al Sfântului

Ierarh Martir Antim Ivireanul ºi al

tipografilor bisericeºti în Patriarhia

Românã. În acest sens, Cancelaria

Sfântului Sinod a elaborat un program-

cadru naþional bisericesc care se va

desfãºura dupã urmãtoarele coordonate:

În primul semestru al anului 2016, sub

genericul „Anul omagial al educaþiei

religioase a tineretului creºtin

ortodox”, vor fi evidenþiate formarea

spiritualã a tinerilor ºi orientarea lor spre

însuºirea valorilor perene prin intermediul

Familiei, Bisericii ºi ªcolii; educaþia

creºtinã a tinerilor pentru misiune;

importanþa prezenþei ºi participãrii

tinerilor la viaþa comunitãþii creºtine;

cultivarea iubirii, a prieteniei ºi a

respectului faþã de aproapele, precum ºi

ajutorarea oamenilor nevoiaºi etc.

În al doilea semestru al anului 2016,

sub genericul „Anul comemorativ al

Sfântului Ierarh Martir Antim

Ivireanul ºi al tipografilor bisericeºti”,

va fi evaluatã moºtenirea spiritualã ºi

culturalã a acestui sfânt, la împlinirea a

300 de ani de la moartea sa martiricã

(1716-2016), precum ºi importanþa

tiparului în dezvoltarea misiunii Bisericii.

În toamna anului 2016, Patriarhia

Românã, împreunã cu Arhiepiscopia

Bucureºtilor, va organiza o Întâlnire

internaþionalã a tineretului ortodox ºi

un Simpozion internaþional la care vor

fi invitaþi reprezentanþi ai celorlalte

Biserici Ortodoxe surori. Programul ºi

celelalte detalii de organizare vor fi

publicate într-un ghid practic pentru

participanþi editat de Patriarhia Românã.

Tot în anul 2016, Patriarhia Românã,

împreunã cu Arhiepiscopia Bucureºtilor,

va organiza un Simpozion naþional dedicat

Anului comemorativ al Sfântului

Ierarh Martir Antim Ivireanul ºi al

tipografilor bisericeºti, iar, în colaborare

cu Academia Românã, va organiza o

expoziþie naþionalã dedicatã operei acestui

Sfânt Ierarh Martir.

În ziua de 27 septembrie 2016, la

sãrbãtoarea Sfântului Ierarh Martir Antim

Ivireanul, va fi oficiatã Sfânta Liturghie

la Mãnãstirea Antim din Bucureºti,

ctitoria sfântului, cu participarea ierarhilor

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe

2020116 – Anul omagial al6 – Anul omagial al6 – Anul omagial al

educaþiei religioase

a tineretului creºtin ortodox

ºi

Anul comemorativ al

Sfântului Ierarh Martir Antim

Ivireanul ºi al tipografilor

bisericeºti

Române, a unor ierarhi ai Patriarhiei

Georgiei ºi altor ierarhi strãini.

Eparhiile ºi instituþiile de învãþãmânt

teologic ale Bisericii Ortodoxe Române

vor organiza, în anul 2016, conferinþe,

simpozioane, colocvii, seminarii etc. cu

tema 2016 – Anul omagial al educaþiei

religioase a tineretului creºtin ortodox

ºi Anul comemorativ al Sfântului

Ierarh Martir Antim Ivireanul ºi al

tipografilor bisericeºti în Patriarhia

Românã. Aceste teme vor fi prezentate ºi

discutate, de asemenea, în timpul

conferinþelor pastoral-misionare

semestriale de primãvarã ºi toamnã

organizate în eparhiile Patriarhiei Române.

Agenþia de pelerinaj BASILICA Travel

ºi centrele de pelerinaj ale Patriarhiei

Române vor organiza pelerinaje ale

tineretului ortodox în þarã ºi strãinãtate la

biserici ºi mãnãstiri unde au vieþuit mari

duhovnici ai Ortodoxiei, precum ºi la

locurile legate de viaþa, martiriul ºi

moºtenirea culturalã a Sfântului Ierarh

Martir Antim Ivireanul, inclusiv în

Patriarhia Georgiei.

În luna octombrie 2016, la Patriarhia

Românã va avea loc ºedinþa solemnã a

Sfântului Sinod în care va fi prezentatã o

sintezã a evenimentelor organizate în

eparhiile din þarã ºi strãinãtate pe aceastã

temã.

Manifestãrile organizate în 2016 –

Anul omagial al educaþiei religioase a

tineretului creºtin ortodox ºi Anul

comemorativ al Sfântului Ierarh

Martir Antim Ivireanul ºi al

tipografilor bisericeºti în Patriarhia

Românã – vor fi mediatizate de cãtre

Centrul de Presã BASILICA al Patriarhiei

Române, mass-media bisericeascã

eparhialã ºi presa laicã receptivã la valorile

credinþei creºtine.

BIROUL DE PRESÃ

AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Sub aceastã denumire s-a desfãºurat în

luna decembrie 2015 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 sufletele credincioºilor

faþã de aproapele ºi pentru a participa pe plan

financiar pentru o bunã finalizare.

Cu acest prilej s-a organizat o colectã

pentru cele aproximativ 100 de persoane aflate

la azilul din Marpod 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.

Preotul Paroh Munteanu Marius de la

parohia Marpod ºi Preotul Rusu Moise au venit

în sprijinul preotului Copãcianu Alexandru ºi a

credincioºilor sãi din Sãsãuº cu dorinþa de a

aduce mângâiere ºi bucurie duhovniceascã.

Astfel în data de 14 decembrie 2015, pe lângã

darurile amintite oferite de credincioºii de la

parohia Sãsãuº, a fost sãvârºitã Taina Sfântului

Maslu de preoþii din cele douã sate, moment în

care participanþii la aceastã sfântã slujbã ºi

bolnavii de la azil au fost unºi cu untdelemn

sfinþit.

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.

Cei care au contribuit la acest program

nu au avut posibilitatea ca înaintea Naºterii

Domnului sã colinde vocal pe cei de la

aºezãmântul din Marpod care cu siguranþã

doresc sã primeascã colinda pãrinþilor, fraþilor

sau copiilor. Colindul lor a cãpãtat un alt sens,

acela al întrajutorãrii ºi compasiunii izvorâte

dintr-o inimã adevãratã de creºtin, virtuþi

oglindite prin faptã.

Pr. Copãcianu Alexandru,

Parohia Sãsãuº

DRAGOSTEA CREªTINÃ

ÎNVINGE SINGURÃTATEA

Aceste numiri sacre: „biografia Fiului lui

Dumnezeu”, „biografia Blândului Nazarinean

rãstignit” îi aparþin poetului. Odatã cu

frumuseþea expresiei, ele sunt mãrturii de fond

cuprinse în articolul „ªi iarãºi bat la poartã”,

publicat în ziarul „Timpul” din 12 aprilie 1881,

în ajunul Sfintelor Paºti (M. Eminescu, Opere,

Ed. Academiei, XII, p.134)

Mesajul cardinal pe care Eminescu ni-l

adreseazã aici e cuprins în aceastã vizionarã

formulã: „Iatã, 2000 de ani, aproape, de când

biografia Fiului lui Dumnezeu e cartea

dupã care se creºte omenirea”. ªi precizeazã:

„Ea a ridicat popoare din întuneric..., le-a

constituit pe principiul iubirii aproapelui”. Într-

o Europã care de la Renaºtere se îndepãrtase

de actul central al istoriei: Întruparea Fiului lui

Dumnezeu ºi orientase conºtiinþele cãtre

modele din antichitate, Eminescu restaureazã

sensul istoriei, autentic ºi profund, în

Evanghelie, în Hristos. (...)

Conºtiinþa lui Eminescu când împãrtãºea

prin scris acest haric mesaj, era plinã desigur

de prezenþa „religioºilor strãbuni”. Domnitori,

ierarhi, simpli credincioºi. Cred cã ar trebui sã

se observe mai mult gândirea poetului de pânã

în 1874 când îºi încheie oarecum informarea

de prin opiniile, curentele ºi ºcolile lumii; ºi

perioada de dupã acest an, când, în þarã, ca

bibliotecar, revizor ºcolar ºi ziarist, spiritul lui

 „Pentru ca indiferenþa sã câºtige

teren în sufletul oamenilor trebuie ca

aceºtia sã nu facã nimic”.

Biografia Fiului lui Dumnezeu,Biografia Fiului lui Dumnezeu,

a Blândului Nazarinean în

conºtiinþa lui Eminescu
- fragmente -

va petrece acum în ethosul românesc ºi

ortodox. Când peste „mii de valuri..., þãrmuri

înflorite, cu palate ºi cetãþi... frunþi pline de

gânduri care cautã în lume ºi în vreme

adevãr...”, când, dupã ce le-a strãbãtut ºi s-au

agonisit de-a valma ºi parcã toate „i-au înnegrit

catapeteasma lumii în adânc” în sufletul lui se

redeschide acum „grãdina”, raiul copilãriei cu

pajiºtile ºi izvoarele natale, cu mãnãstirile ºi

chipurile de maici ºi cãlugãri.” Iar memoria

sacrã, originarã se adapã de aceastã datã din

cronicile ºi cuvintele Sfinþilor Pãrinþi; Pãrinþi

mai puþin rãniþi de memoria istoricã ºi bolnavã

a lumii.”

Cercetãtori atenþi, prof. academicieni

Alex. Elian ºi V. Cândea s-au ocupat de

biblioteca lui Eminescu, sesizând bogãþia

izvoarelor teologice, mai ales patristice. Când

citeºti o listã de cãrþi ºi manuscrise pe care

Eminescu, în calitatea lui de bibliotecar, o

comunica la 6 martie 1875 ministrului

instrucþiei ºi cultelor T. Maiorescu, pentru a-i

aproba costul achiziþiei, citim aici nume ºi opere

ale Sfinþilor Pãrinþi ca: Macarie, Vasile cel

Mare ºi Grigorie Teologul, Efrem Sirul sau Ilie

Miniat, Nicodim Aghioritul, precum ºi

Kyriacodromionul..., Cuvinte morale pentru

fiecare duminicã, datoriile preoþilor de popor

(în M. Eminescu, Opere, vol. XVI, Ed.

(continuare în pagina 6)
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Tu eºti atât de aproape de Dumnezeu, cât

alegi sã fii. Ca ºi orice altã prietenie, tu trebuie

sã faci ceva pentru a dezvolta o prietenie cu

Dumnezeu. Nu va apare întâmplãtor. Cere

dorinþã, timp ºi energie.

Dacã tu vrei o convecþie adâncã, mai

intimã cu Dumnezeu tu trebui sã înveþi cã în

mod corect, cinstit, tu trebuie sã împãrtãºeºti

simþirile tale cu El, trebuie sã te încrezi în El

când El îþi cere ceva, sã înveþi sã ai grijã de

ceea ce El are grijã ºi sã doreºti prietenia cu El

mai mult decât orice altceva.

Eu trebuie sã aleg sã fiu sincer cu

Dumnezeu. Prima cãrãmidã a unei prietenii

adânci Dumnezeu este o sinceritate totalã –

despre cãderile ºi simþirile tale. Dumnezeu nu

aºteaptã de la tine sã fii perfect, dar El pretinde

sã fii sincer. Nici unul din prietenii lui Dumnezeu

din Scripturã nu au fost perfecþi. Dacã

perfecþiunea ar fi o cerinþã a prieteniei cu

Dumnezeu, noi niciodatã nu am fi capabili sã

fim prietenii Lui. Ca dovadã, datoritã harului

lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos este numit

în Scripturã „prietenul pãcãtoºilor” (Matei

11.19).

În Scripturã prietenii lui Dumnezeu au fost

sinceri cu simþirile lor, mai puþin plângându-

se, îndoindu-se, acuzând, ºi argumentând cu

Creatorul lor. Dumnezeu, de altfel, nu este

deranjat de o deschidere totalã, ci dimpotrivã,

chiar o încurajeazã.

Dumnezeu îi permite lui Avraam sã-l

chestioneze ºi sã-l provoace de a împiedica

distrugerea oraºului Sodoma. Avraam, am

putea spune cã întrece limitele bunului simþ, în

cererea adresatã lui Dumnezeu în a salva

oraºul de la distrugere, negociind cu Dumnezeu

de la a gãsi cinzeci de oameni neprihãniþi pânã

la a gãsi mãcar zece.

Dumnezeu, la fel, a ascultat cu rãbdare

multe acuzaþii ale lui David nedrept fiind,

trãdând ºi abandonându-ºi poziþia. Dumnezeu

nu l-a dat la o parte pe Ieremia când el a pretins

cã Dumnezeu nu-l trateazã cum vrea el. Lui

Iov i-a permis sã-ºi dea drumul amãrãciunilor

lui în timpul experienþelor tragice avute, ºi la

sfârºit, Dumnezeu îl apãrã pe Iov pentru cã a

fost sincer, ºi mustrã prietenii lui Iov pentru

neautenticitatea acuzaþiilor lor. Dumnezeu le-

a zis: „n-aþi vorbit aºa de drept de Mine, cum a

vorbit robul Meu Iov” (Iov 42, 7)

În mod sincer ºi într-un mod cu totul

special, Dumnezeu a arãtat lui Israel o prietenie

deschisã, chiar dezgustat fiind de nesupunerea

lui. El a promis lui Moise cã îºi va þine

promisiunile sã dea Þara Promisã Israeliþilor,

dar El nu a acceptat nici un compromis cu ei în

deºert! Dumnezeu s-a sãturat, ºi i-a fãcut

cunoscut lui Moise exact ceea ce El a simþit.

Lui Moise, vorbindu-i ca unui „prieten”,

Dumnezeu îi rãspunde foarte direct, deschis:

Domnul a zis lui Moise: „Du-te, ºi porneºte de

aici cu poporul, pe care l-ai scos din þara

Egiptului; Suie-te în þara unde curge lapte ºi

miere. Dar Eu nu Mã voi sui în mijlocul tãu, ca

sã nu te prãpãdesc pe drum, cãci eºti un popor

încãpãþânat.”… ªi Domnul a zis lui Moise:

„Spune copiilor ºi lui Israel: Voi sunteþi un popor

încãpãþânat; numai o clipã dacã M-aº sui în

mijlocul tãu, te-aº prãpãdi... Domnul vorbea cu

Moise faþã în faþã, cum vorbeºte un om cu

prietenul lui.… (Exodul 33.1-10).

Poate Dumnezeu accepta o astfel de

sinceritate ºi deschidere totalã din partea ta?

Construirea unei

„prietenii”  cu Dumnezeu
„Omul cu gând rãu este urât de Domnul, iar de cei drepþi El este

mai aproape” (Proverbe 3.32).

„Supuneþi-vã lui Dumnezeu. Staþi împotriva diavolului ºi el va fugi

de la voi. Apropiaþi-vã de Dumnezeu ºi Se va apropia ºi El de voi.

Curãþiþi-vã mâinile, pãcãtoºilor, ºi sfinþiþi-vã inimile, voi cei îndoielnici”

(Iacov 4, 7-8)
Cu siguranþã! Prietenia adevãratã se zideºte

în destãinuiri. Ceea ce þi se pare cã este mai

ascuns de faþa lui Dumnezeu, aceea este foarte

autentic. Dumnezeu ascultã cuvintele

pãtimaºe ale prietenilor sãi; El este plictisit de

banalitãþi promise ºi pioase. Ca sã fii prietenul

lui Dumnezeu, tu trebuie sã fii cinstit cu

Dumnezeu, împãrtãºind cu El adevãratele

simþiri, nu ceea ce gândeºti sau zici la suprafaþã.

Tu trebuie sã-þi mãrturiseºti anumite mânii

ºi resentimente, lui Dumnezeu pentru domenii

clare din viaþa ta când tu crezi cã ai înºelat sau

ai dezamãgit. Pânã nu ne maturizãm suficient,

sã înþelegem cã Dumnezeu foloseºte orice

pentru binele vieþilor noastre, noi ascundem

resentimentele de Dumnezeu prin aparenþã,

retragere, rugãciuni neascultate, dureri vechi,

ºi alte lucruri pe care le-am schimba dacã am

fi maturi. Oamenii îl blameazã pe Dumnezeu

pentru durerea ce le-o cauzeazã alþii.

Amãrãciunea este cea mai mare barierã

în calea prieteniei cu Dumnezeu: Cum sã

doresc sã fiu prieten cu Dumnezeu dacã El a

permis sã mi se întâmple aceasta? Antidotul,

desigur, este sã realizezi cã Dumnezeu

întotdeauna acþioneazã în interesul tãu suprem

chiar ºi atunci când este dureros ºi tu nu

înþelegi aceasta. Dar, dând la o parte

resentimentele tale ºi dezvãluindu-i simþirile

tale, descoperi primul pas spre vindecare. Aºa

cum mulþi oameni din Scripturã au fãcut,

spune-i lui Dumnezeu exact ce simþi.

Ca sã ne înveþe sã fim sinceri, Dumnezeu

ne-a dat cartea Psalmilor – un manual de

închinare, plin cu cuvinte tari, strigãte,

neîncrederi, temeri, resentimente ºi furii

adânci combinate cu mulþumiri, laude ºi

mãrturisiri de credinþã. Fiecare emoþie

existentã este cuprinsã în Psalmi.

Când tu citeºti mãrturisirea plinã de emoþie

a lui David ºi a altora, realizezi cât Dumnezeu

vrea sã te închini Lui – neþinând socotealã a

ceea ce tu simþi. Te poþi ruga ca David: „ cu

glasul meu cãtre Domnul am strigat, cu glasul

meu cãtre Domnul m-am rugat. Vãrsa-voi

înaintea Lui rugãciunea mea, necazul meu

înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintru mine

duhul meu, Tu ai cunoscut cãrãrile mele”

(Psalm 141, 2-3).

Este o încurajare sã ºtii cã toþi prietenii

apropiaþi ai lui Dumnezeu – Moise, David,

Avraam, Iov ºi alþii – s-au confruntat cu îndoieli.

Dar în loc sã mascheze reaua presimþire cu

banalitãþi pioase ei le-au demascat cu voce tare,

deschis ºi public. Fiind deschis chiar,

exprimându-þi îndoialã ºi resentimente, tu

ajungi la un pas pentru urmãtorul nivel al

intimitãþii cu Dumnezeu.

Eu trebuie sã aleg sã mã supun lui

Dumnezeu în credinþã. De fiecare datã când

te bazezi pe înþelepciunea lui Dumnezeu ºi faci

ce El zice, chiar ºi atunci când nu înþelegi, tu

adânceºti prietenia ta cu Dumnezeu. În mod

normal nu gândim cã supunerea ar fi o

caracteristicã a prieteniei; ea fiind rezervatã

relaþiei cu pãrinþii, ori cu ºeful, ori cu ofiþerii

superiori, nu cu un prieten. Oriunde, Iisus a

clarificat supunerea ca o condiþie a intimitãþii

cu Dumnezeu. El a zis: „Voi sunteþi prietenii

Mei, dacã faceþi ce vã poruncesc Eu” (Ioan

15.14).

Pr. Ioan Popescu Parohia Noiºtat

(Continuare în numãrul urmãtor)

Academiei, Bucureºti, 1989, pag. 316). Toate

acestea alcãtuiau acum lectura lui sfântã. (...)

Dar pe cât ne este îngãduit sã strãbatem

în adâncul de tainã al sufletului sãu, ni se iveºte

întrebarea: a rãmas oare Eminescu doar cu

ochii la cruce – la Cel rãstignit? Era în

conºtiinþa lui gândul cã moartea e cuvântul cel

din urmã? Din unele jocuri de idei ºi cuvinte,

prin unele poezii, aºa s-ar pãrea, dar numai la

suprafaþa existenþei, nu în adânc. De aici, din

ultima adâncime, dimpotrivã, strigãtul

sufletului lui e strigãtul credinþei în Dumnezeul

cel viu, ºi-n viaþã.

În poezia Mortua est poate unii vor fi ispitiþi

sã concludã cã Eminescu are momente de

slãbire a credinþei, forme de ateism. Nimic mai

infam n-ar fi la adresa lui decât o asemenea

pãrere deºartã. Dimpotrivã, nu cred sã se fi

exprimat în literatura universalã o sentinþã

genialã asemenea acesteia: „De e sens într-

asta – în moarte, e-ntors ºi ateu” – deci,

moartea e atee! ªi „Pe palida-þi frunte nu-i

scris Dumnezeu”, adicã, de o limpezime

fulgerãtoare: Dumnezeu nu este

semnatarul morþii. Uimitor, de unde þâºnea

în geniul lui o asemenea viziune; nu din

filozofiile lumii ci numai din Sfânta Scripturã

care vorbeºte neîndoios: „Dumnezeu n-a

fãcut moartea ºi nu se bucurã de

pieirea celor vii, El a zidit

lucrurile spre viaþã” (Înþelepciunea

lui Solomon 1, 13-14).

Gândirea umanã dintotdeauna a

trebuit sã rãspundã la douã teme

fundamentale: a iubirii încununatã cu

sacrificiul, ºi a vieþii în lupta biruitoare

asupra morþii. Noi l-am interogat în

eseul nostru pe Eminescu asupra

acestor teme ºi i-am comunicat

rãspunsul. Suntem îndreptãþiþi sã

spunem prin rãspunsul lui cã el nu este

numai poetul nostru naþional, ci cã

într-adevãr prin gândirea lui ºi

teologicã, atât de profundã,

rãspunde odatã mai mult titlului

acordat de omul deplin al culturii

româneºti. Iar în viitoarele

sinteze ale gândirii ºi filozofiei

creºtine, chiar ale teologiei

noastre, va trebui sã se þinã

seama ºi de el ca un adânc

gânditor creºtin-ortodox.”

De altfel, în cinstirea pe care trebuie sã i-

o acordãm nu trebuie uitat niciodatã cã el a

vãzut în Biserica Ortodoxã Românã „Maica

spiritualã a neamului românesc, care a nãscut

unitatea limbii ºi unitatea etnicã a poporului”.

A ºi trãit ca un fiu devotat, dreptcredincios ei.

ÎPS Arhiepiscop Bartolomeu Anania a

descoperit pe paginile unui Moliftelnic de la

Mãnãstirea Neamþ înscrisul unui duhovnic de

o adâncã semnificaþie privind adevãratul suflet

al poetului. În noiembrie 1886, Eminescu se

retrage la Mãnãstirea Neamþ. Acolo s-a

spovedit ºi s-a împãrtãºit, iar duhovnicul a

înregistrat în cartea lui de slujbã, o dorinþã ºi

rugãmintea poetului, ca un testament anume:

sã fie îngropat pe malul mãrii, la umbra unei

mãnãstiri, de unde sã audã chiar ºi dincolo, de

pe celãlalt tãrâm al existenþei: Luminã linã.

Poet al iubirii a fost ...ºi al luminii.”

Pãrintele Profesor

CONSTANTIN GALERIU

1 )

Profesor Constatin Galeriu, Biografia Fiului

lui Dumnezeu, a Blândului Nazarinean, în

conºtiinþa lui Eminescu, revista “Ortodoxia”,

numãrul 1, ianuarie-aprilie, 1995, p. 6

Biografia Fiului lui Dumnezeu,

a Blândului Nazarinean în

conºtiinþa lui Eminescu1

- fragmente -(continuare din pagina 5)

Lacrimile sunt puntea ce ne leagã de

cer si pe care se coboarã Dumnezeu în

sufletele noastre. Ele sunt o arvunã datã

nouã pentru a ne rãscumpãra greºelile în

aceastã viaþã, ca sã ajungem în veºnicie

curaþi. Sunt Crucea pe care se rãstigneºte

sufletul însetat de Raiul binecuvântãrii...

Lacrimile sunt sursa fãuritoare de Luminã

a vieþii noastre. Ele se coboarã din Ochii

Senini ai lui Iisus pânã în abisurile cele

mai îndepãrtate ale conºtiinþei noastre.

Sunt rãspunsul nostru la Chemarea lui

Hristos si semnul ca El se revarsã

necontenit în Blândeþea si Lumina Lumii...

Lacrimile izvorãsc din durere si întuneric

transformându-se în ochii noºtri prin

Lacrimi în Luminã
Lumina ce o lasã sã picure domol ºi peste

Început si peste Sfârºit... Sunt plânsul

materiei care îi fericeºte pe „cei ce plâng,

cã aceia se vor mângâia”...

Dacã ar fi sã adunãm toate lacrimile,

ele nu ar încãpea în întreg oceanul ºi

lumea s-ar îneca... De aceea,  nu le adunãm,

ci le revãrsãm înafarã ca sã salvãm ºi

Sufletul ºi Viaþa ºi Lumea de Potopul amar

al lacrimilor sãrate ale pãcãtoºilor...

Lacrimile sunt rugãciunea ºi iubirea

mea..., pentru cã Dumnezeu este Iubire!

Sunt fericitã cã pot sã plâng ºi aº vrea sã

fiu o Lacrimã din Ochii Senini întru care

sã rãmân veºnic, bucurându-mã de Lumina

Luminii!
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Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã ºi bucurii din partea urmaºilor

Celor ce nu mai sunt, le dorim odihnã veºnicã de-a dreapta Tatãlui.

BRADUL SÃRACULUI
Nicu Ganea

CÃLIN DIN LUPTÃ

SE-NTORCEA,

Ce trist ºi amãrât era.

Maica lui, când auzea,

Înaintea lui ieºea;

Bine-ai venit, copil uitat,

Logodnica ta zace-n pat.

Ce folos c-am mai venit,

Cã sânt tare greu rãnit.

Glonþu’ care m-o lovit,

În inimã m-o nimerit.

Înmoaie, maic- un ºtergar,

Cã mã dor rãnile-amar.

Moaie-mi, maicã, un ºervet,

Cã mã dor rãnile-n piept.

Apasã, maicã-ncet ºi lin,

Piroº Ana 01 feb 88 de ani Brãdeni

Barb Ioan 01 feb 87 de ani Ghijasa de Jos

Þichindelean Ana 01 feb 84 de ani Alþâna

Coman Emilia 01 feb 82 de ani Roºia

Sas Maria 02 feb 82 de ani Nou

Toma Natalia 02 feb 81 de ani Vãrd

Mihu Victoria 03 feb 92 de ani Cornãþel

Lazãr Elena 05 feb 88 de ani Caºolþ

Muntean Lenuþa 05 feb 88 de ani Nocrich

Bârsan Ioan 05 feb 84 de ani Ghijasa de Sus

Galea Ioan-Ilie 05 feb 84 de ani Roºia

Togan Maria 07 feb 88 de ani Ghijasa de Sus

Þichindelean Nicolae 08 feb 89 de ani Alþîna

Stãnuleþ Simion 09 feb 83 de ani Sãsãuº

Sbârcea Maria 10 feb 81 de ani Retiº

Piroº Zaharie 11 feb 96 de ani Brãdeni

Nistor Teodor 11 feb 91 de ani Ghijasa de Sus

Hunta Ilie 11 feb 87 de ani Nou

Muntean Lia 12 feb 82 de ani Vãrd

Florea Maria 13 feb 85 de ani Nou

Vanga Iosif 14 feb 88 de ani Nocrich

Dragotã Aurelia 15 feb 89 de ani Marpod

Adam Gheorghe 16 feb 82 de ani Nocrich

Morariu Maria 16 feb 81 de ani Chirpãr

Ghidu Felicia 17 feb 90 de ani Vãrd

Radu Maria 20 feb 90 de ani Caºolþ

Antonie Maeia 20 feb 84 de ani Caºolþ

Radu Ioan 22 feb 94 de ani Daia

Budina Verona 23 feb 84 de ani Bruiu

Rafailã Eugenia 23 feb 84 de ani Nocrich

Subþirel Elisaveta 24 feb 84 de ani Roºia

Ganea Viorica 25 feb 86 de ani Nocrich

Ghiolda Daniel 25 feb 81 de ani ªomartin

Pãrãu Ilie 26 feb 82 de ani Cornãþel

Ce-am fost ºi ce-am ajuns
IOAN GYURI PASCU

Retrocedare
Dan Herciu

la început dai tot

de fiecare datã mai mult decât ai

apoi pãcãtoasa necesitate

de a recupera începe sã te macine

ca pe un dependent de heroinã

atunci e momentul când începi sã pierzi. ºi

pierzi. invariabil.

/ – ºtii, viaþa e o pãpuºã ruseascã: „obiect

similar într-un alt obiect similar”.

(un pãcat acoperã pe altul)

(o tristeþe acoperã pe alta)

(o iubire acoperã pe alta)

(o femeie acoperã pe... nu! o femeie nu) /

toatã lumea ta (o cantitate de oameni de

altfel neglijabilã)

se opreºte din expansiune

ºi îþi dai seama cã nici un om nu este, într-

un fel sau altul, special

ei sunt diferiþi doar prin numãrul de pãcate

începi sã alergi pe strãzi / sã urli în gura

mare cât de mult iubeºti tu ºi ce suflet mare ai

/ sã te rogi de toþi trecãtorii / ãia indiferenþi ºi

insensibili / sã intre la tine în inimã ºi sã vadã

cã este umplutã  pânã la refuz cu bune intenþii /

de fapt vrei aºa puþin de la viaþã ºi ai fost greºit

înþeles / bla. bla. bla.

totul e prea fierbinte. te opreºti.

atunci e momentul când ar trebui sã plouã.

ºi plouã. invariabil.

Tatiana Benchea
S-a nãscut în România, în oraºul Agnita.

Dupã studii liceale la Sibiu, la Liceul „Gh. Lazar”,

obþine licenþa în Filologie Româna la

Universitatea din Bucureºti. În 1980, pãrãseºte

România comunistã ºi se stabileºte în Belgia.

Confruntatã brutal cu propria sa suferinþã

prin evenimentele din 1989, cautã soluþii

concrete ºi descoperã Psihoterapia. Se

formeazã timp de patru ani în tehnica „Gestalt”,

iar azi exerseazã ca psihoterapeut în propriul

cabinet, la Bruxelles.

Considerând scrisul ca una din cãile

posibile spre o mai profundã înþelegere a

sufletului, ea acordã o mare importanþã

imaginaþiei ºi capacitãþilor creative care îi pot

ajuta pe pacienþi sã-ºi reconsidere rãnile

existenþiale.

A creat ºi a condus „Atelierele poeziei” timp

de mai mulþi ani, adevãrate momente de

concretizare a acestor convingeri.

În 2008 a publicat prima sa carte „Pomul

cãlãtor” la Editura Junimea, Iaºi.

Umbrã furiºatã
Ioan Gligor Stopiþã

O, umbrã de moarte furiºatã în crâng,

O, tainã-n crepuscul de amurg concret

Poate-ai ajuns cu Dumnezeu la un târg

Sã-þi deie sufletul meu trist de poet.

Vii cu zâmbet giocondic înflorit de crin

Sã-mi dai sãrut tandru ºi dulce de iudã

Ca sã mã dai pieirii pentru prea puþin,

Sã poþi face destinului meu în ciudã.

Cel crud ºi viclean la mine te-a trimis

Cu chipul tãu de înger reciclat ºi rãu

Sã-mi iei sufletul, sã mã faci proscris,

Bun de aruncat ca o zdreanþã, în hãu!

Cã-n inima mea de flacãrã albastrã

Ca un vierme-n crisalidã þi-ai fãcut culcuº,

Sã pleci apoi ca un fluture, sau pasãre

mãiastrã

ªi-n locul tãu sã laºi un ascuþit þãruº.

De zbuciumul meu ºi cerul o sã crape

Ca un tavan ud scãldat în sudoare

Ce-ntr-o zi, prãbuºindu-se, o sã        mã-

ngroape

În cioburi deºarte de lume ºi-n neagrã

uitare.

Cântece de cãtãnie culese de

Mircea Drãgan -Noiºteþeanu

Sã nu s-audã-al meu suspin.

Când era la miez de noapte,

Cãlin se bãtea de moarte.

Când era pe la zâori,

Mi-l cântau douã surori.

Iubita lui, când auzea,

Pe maicã-sa o-ntreba:

Spune-mi, maicã, mai curând,

Cin’s-aude-aºa cântând?

E-o jale º-un mare chin,

Cã azi o murit Cãlin!

Mã duc,maicã, mai curând

Sã las groparilor cuvânt;

Sã sape mormântu’ larg,

Sã-ncap lângã-al meu drag.

Sã sape sã-ncap si eu

Alãturi de iubitu’meu.

DOBRE VICA, 65 de ani,

Retiº, 24 IV 1979

Noi am crescut alãturi
Aceleaºi dimineþi le-am admirat

ºi frigul ne-a muºcat pe amândoi

Suntem aºa de diferiþi?

Ne plac perdelele ploii

ºi vioiciunea pãsãrilor

simfonia apusului de soare

ºi rocul grindinii peste pãmânt

tuºul zãpezilor imaculate

ºi aurul împãrãtesc al zilei

Noi focuri am aprins în timp de iarnã

ªi am visat ca pãsãrile

sã migrãm

Mi-am petrecut întreaga viaþã lângã tine

Spune-mi tu astãzi:

Cine sunt?

Mã întâlnesc cu unii, alþii, care îmi zic cã

sunt interesant

Când sunt acel megavesel comediant,

Nu când am aerul acela superior

De cantautor

Care face ºi cântã de-alea triste

De stat cu nasurile în batiste.

Îmi zic: „Ok. Sunt miºto ºi baladele alea

Da’ mai zi ºi tu un banc, cã ne apucã jalea!”

Eu le rãspund cu nedumerire

Cã ºi tristeþea face parte din fericire.

Atunci scapã câte-un „of”

„Hai, acuma eºti ºi filozof!”

De fapt, am vãzut cã acu’mai ºi scrii

Maxime, aforisme, poezii...

M-ai omorât, mãi frate!

Mai rãmâne sã scrii tratate

De cuanticã ºi microbiologie!”

„Nu-i timpu’ trecut. Cine ºtie?”

„Eu care ziceam cã te ador!

Nici nu mai apari la televizor...

Ce miºto erau serile de la Costineºti!

Acu’ eºti superior, ne abureºti!”

Peste neaua lui de vatã,

Trece-un înger de sãpun.

Lacrimã încãtuºatã,

Darul trist de Moº Crãciun

Strãlucind ca diamantul

Ne prelinge pe obraz

Adunând în ea neantul

De durere, de necaz

ªi rãsfrântã pe retinã

În culori calde ºi moi,

Lacrima purtând luminã,

E colindul plâns, din noi.

Iar sub neaua lui de vatã

Printre îngeri de sãpun,

Cetinã încãtuºatã,

ªade bradul de Crãciun.
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La ªcoala Gimnazialã „Georg Daniel

Teutsch Agnita”, noul an începe cu rezultate

frumoase în activitãþile extraºcolare, aducând

micilor talente o recunoaºtere la nivel naþional

ºi numeroase premii. Datoritã unor cadre

didactice inimoase, în lunile noiembrie –

decembrie 2015, odatã cu scrisorile cãtre Moº

Crãciun, elevii au trimis ºi creaþiile lor la câteva

competiþii de marcã, în domeniul artelor

plastice, dar nu numai. Rezultatele nu au

întârziat sã aparã, odatã cu începutul noului

an, dupã o vacanþã de iarnã binemeritatã.

Astfel, la concursul internaþional de

fantezie ºi îndemânare “Culorile toamnei”,

printre alþi peste 3000 de copii, provenind de la

284 de ºcoli din România, Republica Moldova,

Bulgaria, Turcia, Lituania, Franþa ºi India s-au

numãrat ºi copiii din Agnita: un premiu I:

Dragoº Braicu, cls. a IV-a C, înv. Mioara

Mihãilã; 3 premii II: Darius-Andrei Tuto, cls. a

III-a C, înv. Emilia Niþescu; Iulia Blanga, cls. a

V-a A ºi Maria Rãspop, cls. a VII-a A, prof.

Cornelia David; 5 premii III: Ecaterina Banu,

cls. a II-a A, înv. Aurica Toma; Vlad Corduneanu,

cls. a II-a C, înv. Bianca Toth; Andreea Elena

Fâþan, cls. a IV-a A, înv. Viorica Târziu; Mihail

Ionuþ Pasãre, cls. a III-a C, înv. Emilia Niþescu

ºi Remus Paraginã, cls. a IV-a C, înv. Mioara

Mihãilã. Concursul, aflat acum la a XII-a ediþie,

s-a desfãºurat la Lipova, jud. Arad ºi a avut ca

rezultat publicarea unui catalog cu toate

lucrãrile elevilor, publicaþie prin care numele

elevilor agniþeni ºi acela al ºcolii au ajuns sã fie

cunoscute în toate cele ºapte þãri participante.

Bine v-am regãsit dragi cititori ºi un sincer

La mulþi ani în 2016!

A trecut luna decembrie, lunã atât de

aºteptatã de toatã lumea, de cei mici, pentru

cã Moº Crãciun nu i-a uitat nici de data aceasta,

dar ºi de cei mari care au aºteptat Sãrbãtorile

de iarnã ºi binemeritatele zile libere.

Din pãcate anul acesta iarna a uitat sã se

trezeascã mai devreme, a uitat de vacanþa

copiilor ºi nu a cernut niciun fulg de nea peste

Agnita. Dar dupã cum este vorba: mai bine

mai târziu decât niciodatã, în luna ianuarie

avem parte ºi de frig dar ºi de zãpadã spre

bucuria celor mici ºi mari.

Între timp a început ºi ºcoala ºi cum bine

le ºade copiilor , aceºtia au trebuit sã intre

foarte repede în rolul de elevi, pentru cã se

Se întâmplã la Colegiul din Agnita…
apropie cu paºi repezi sfârºitul primului

semestru. Astfel cã cei buni îºi culeg roadele

pe când cei mai certaþi cu ºcoala încercã acum

sã rezolve ce nu prea au reuºit un semestru

întreg.

Pe lângã activitãþile de la clasã elevii

Colegiului se bucurã ºi de numeroase activitãþi

extraºcolare realizate împreunã cu învãþãtorii

ºi profesorii lor. ªi de fiecare datã nici acestea

nu sunt puþine.

Voi începe sã vã vorbesc despre

Olimpiadele Kaufland cu care v-am obiºnuit ºi

pânã acum. Suntem în a doua parte a

concursului, în cadrul „Topului Fruntaºilor”,

ultimul al acestui concurs. La primul top cel al

„Hãrnicuþilor”, ne-am situat pe locul 135(doar

101 au fost premiaþi)la nivel naþional ºi pe

primul loc la nivel judeþean, dar totuºi nu

suficient. Însã speranþa moare ultima ºi de

aceea ne-am mobilizat si mai bine ºi încercãm

sã realizãm toate activitãþile cerute de

organizatori. Nu este foarte uºor dar mai avem

ceva timp pânã la sfârºitul lui februarie.

Olipiadele Kaufland nu sunt singurele

activitãþi desfãºurate în cadrul ºcolii noastre,

Cei mai talentaþi dintre cei

mici, în competiþie!
De asemenea, la competiþiile zonale de

desen “În aºteptarea lui Moº Nicolae” ºi “Iarna

de poveste”, micii artiºti au trimis desene,

colaje, felicitãri ºi podoabe pentru sãrbãtori

create de ei. Printre premianþi, s-au numãrat

elevii: Ecaterina Banu, cls. I C; Anca Maya,

Teodora Sasu ºi Vlad Corduneanu, cls. a II-a C;

Cristian Niþescu, Darius-Andrei Tuto ºi Mihail-

Ionuþ Pasãre, cls. a III-a C; Alexandra Stoica,

Casandra Lãcãtuº ºi Florin ªolea, cls. a IV-a A;

Sara Lungu, Dragoº Braicu, Giulia Levai ºi

Þerbea Rodica, cls. a IV-a C.

Nu sunt de neglijat nici rezultatele micilor

matematicieni la concursul naþional “Lumina

Math”, la care Dragoº Manea din clasa a IV-a

C a obþinut locul III pe þarã, sau la concursul de

orientare turisticã din cadrul proiectului sportiv

“Hartã, busolã, inteligenþã, naturã ºi orientare

Pierre de Coubertin”, unde Victor Pãculea din

clasa a IV-a C s-a clasat pe locul al II-lea.

Toate concursurile se regãsesc în

Calendarul Activitãþilor Educative Naþionale

ºi Regionale, fiind coordonate la nivel de ºcoalã

de cãtre doamnele învãþãtoare Emilia Niþescu

ºi Mioara Mihãilã.

Dupã faptã, ºi rãsplatã! La întoarcerea din

vacanþã, luni, 18 ianuarie, a avut loc, la CDI,

premierea câºtigãtorilor. Premiile, sub forma

unui rucsãcel cu dulciuri, culori ºi alte rechizite,

au fost oferite de cãtre Serviciul de Voluntari

Agnita, fiind menite sã îi ajute pe cei mai

talentaþi dintre cei mici în exersarea pasiunilor

lor.

Cornelia David, prof.

de aceea în numãrul de luna aceasta vreau sã

vã prezint ºi alte activitãþi desfãºurate de elevii

noºtri.

Când încã ºcoala nu s-a terminat elevii  de

la clasele din domeniul Textil - Pielãrie au

organizat un frumos „Bazar de Crãciun” pentru

care au confecþionat numeroase produse

specifice perioadei sub atenta îndrumare a

doamnei profesor Ionele Daniela.

Toate produsele expuse au fost vândute,

motiv pentru care le transmit elevilor ºi

profesorilor sã organizeze cât mai multe

activitãþi din acestea. Felicitãri!

transmite direct pe site-ul www.scoalatedi.ro

ºi/sau pe e-mail contact@scoalatedi.ro.

Rapoartele pot fi transmise pe e-mail

contact@scoalatedi.ro. Organizatorul îºi

rezervã dreptul de a modera ºi anula orice

înscriere/participare la Concurs care nu

respectã prevederile prezentului Regulament

Oficial sau pe care acesta nu le considerã

potrivite. Câºtigãtorii vor fi desemnaþi în

funcþie de punctajul acordat de juriu. În cazul

ªcolilor care au înscrise în programul ªcoala

Siguranþei Tedi mai multe clase I, câºtigator

poate fi declarat doar învãþãtorul îndrumãtor

care a transmis materialele educative (poze/

rapoarte).

Începând încã din luna noiembrie ºcoala

noastrã s-a înscris la un alt Concurs Naþional:

„Tedi- ªcoala Siguranþei” La acesta participã

doar clasele I sub îndrumarea doamnei

învãþãtoare Banu Angelica. Organizatorul

concursului „ªcoala Siguranþei Tedi” este

compania TYMBARK MASPEX ROMANIA

S.R.L. La acest concurs pot participa numai

persoanele care au calitatea de învãþãtori -

îndrumãtori în cadrul ºcolilor înscrise în

programul „ªcoala Siguranþei Tedi”. Concursul

a început aºa cum am spus la data de 08

noiembrie 2015 ºi va dura pânã la data de 30

mai 2016.

Pentru a participa la acest concurs,

învãþãtorii – îndrumãtori, care îndeplinesc

condiþiile enumerate trebuie sã transmitã

fotografii ºi rapoarte privind desfãºurarea

activitãþilor educative împreunã cu elevii în

cadrul programului „ªcoala Siguranþei Tedi”

(„materiale concurs”). Fotografiile se vor

Aºa cã începând din luna noiembrie elevii

noºti mai mici lucreazã intens la acest proiect.

Le doresc si eu succes ºi premii cât mai multe.

O datã cu revenire la ºcoalã profesorii de

limba românã s-au pus serios pe treabã, luna

ianuarie a fost luna lui Eminescu ºi nici un an

nu poate sã treacã fãrã sã-l sãrbãtorim ºi sã-l

cinstim cum se cuvine. Aºa cã în mai toate

clasele, în 15 ianuarie, s-a vorbit numai de

Eminescu. Au avut loc recitãri, audiþii, s-au

organizat la nivel de clasã ºi câteva concursuri,

toate cu aceeaºi temã. Elevii au fost foarte

încântaþi ºi s-au implicat într-un numãr foarte

mare.

Dar sã nu uitãm cã luna ianuarie începe ºi

cu deschiderea sezonului olimpiadelor ºcolare,

astfel prima dintre ele Olimpiada de Geografie

„Terra Magazin”, pentru clasele V- VII  a

debutat la noi în ºcoala, vineri, 22 ianuarie 2016,

cu faza localã. Le doresc succes elevilor pentru

urmãtoarele faze.

Dana Zgabercea


