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Pentru cã timpul trece tot mai repede, pentru cã amintirile devin hranã pentru minte ºi inimã, absolvenþii Liceului din Agnita, promoþia
1970, au hotãrât sã se reîntâlneascã mai des. Aºa
se face cã cei rãmaºi acasã au dat sfoarã în þarã ºi
în lume, invitându-ºi foºtii colegi sã revinã pe meleagurile frumoaselor vise ale adolescenþei la cinci ani dupã ultima revedere.
Mult mai puþini decât în urmã cu 45 de ani,
mai grizonaþi decât în urmã cu 5 ani, dar tot atât
de bucuroºi sã se revadã, sã-ºi depene amintirile
ºi mai ales sã-ºi etaleze împlinirile, multe demonstrate cu poveºtile despre nepoþii minunat de
deºtepþi ºi de frumoºi.
S-au recunoscut, s-au îmbrãþiºat ºi s-au aºezat
cu emoþie în bãncile devenite între timp mai mici.
Un grup de elevii ai Liceului, devenit Colegiul „August Treboniu Laurian”, conduºi de directorul Mirela Petruþ, au refãcut atmosfera din perioada absolvirii cu câteva cântece specifice acestui eveniment.
Cataloagele au fost deschise de doi eminenþi dascãli ai liceului agniþean, profesorii Constanþa Sofron ºi Aurel Matei care,
fãcând prezenþa, au constatat cã sunt mulþi absenþi, unii din
motive de sãnãtate, alþii de distanþã, alþii pentru totdeauna.
Cei care au putut spune, prezent, ºi-au povestit împlinirile
ºi mai ales ºi-au exprimat bucuria revederii. Poveºtile au continuat la un restaurant ºi au durat pânã în miez de noapte, urmând sã fie reluate a doua zi de cei cu mai puþine probleme de

sãnãtate. Oricum toþi sunt hotãrâþi sã se revadã la întâlnirea de
50 de ani.
De organizarea acestei întâlniri se fac vinovaþi foºtii elevi
Teodora Pârvu, devenitã Miclea, Emil Drãgan ºi Vintilã Coman.
Se presupune cã având experienþã ºi pentru viitoarea întâlnire
tot pe ei va cãdea beleaua.
Le dorim succes.
I. Bârsan

ÞIGLÃRIA TRADIÞION
ALÃ
TRADIÞIONALÃ

Apoºul face parte din acele sate de la margine de lume,
acolo de unde deplasarea cu autoturismul devine aventurã
dar de unde excursiile per pedes te duc în peisaje de poveºti
liniºtite, cu dealuri îmbrãcate în pajiºti ºi pãduri.
Dupã ce se terminã drumul asfaltat ºi drumul pietruit al
satului, o cale destinatã cãruþelor porneºte spre minunatele
pãduri din Fetea, locuri de poveºti ºi legende despre oameni
deosebiþi, vrednici patrioþi, luptãtori pentru credinþã ºi
dreptate.
Pe aceastã cale se ajunge, dupã vreo 500 m, la o
cãrãmidãrie construitã recent, unde cu o tehnologie
ancestralã se produc þigle ºi cãrãmizi pentru cei care doresc
sã foloseascã asemenea materiale de construcþie dar mai
ales pentru restaurarea construcþiilor de patrimoniu de pe
Valea Hârtibaciului.
Þiglãria s-a construit din iniþiativa arhitectului Eugen
Vaida, preºedintele asociaþiei „Monumentum”, un vaºnic
apãrãtor al patrimoniului construit, îndrãgostit de cultura
transilvãneanã pe care vrea s-o protejeze ºi s-o repunã în
locul ce i se cuvine. Pentru refacerea acestui patrimoniu a
fost nevoie de materiale de construcþie tradiþionale de
cãrãmizi ºi mai ales þigle fãcute la fel ca în urmã cu sute de
ani, când au fost ridicate construcþiile care acum trebuie
restaurate pentru a li se pãstra valoarea.
Pentru realizarea þiglãrie s-a bucurat de sprijinul direct
al Prinþului Charles al Marii Britanii care a fost prezent la
inaugurarea acesteia fapt atestat de o þiglã mare pe care a
fost consemnat evenimentul.
În þiglãrie lucreazã 8 oameni, maghiari din judeþul
Harghita care folosesc o tehnologie transmisã de la tatã la

fiu, în care rolul principal îl au mâinile care se miºcã foarte
repede ºi mai ales simt calitatea materialului prelucrat, lucru
esenþial pentru durabilitatea produselor pe care le fac.
I. Bârsan
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Este situat pe lunga vale sibianã a
Hârtibaciului ºi reprezintã aºezarea natalã a
învãþatului ardelean August Treboniu
Laurean (Augustin Trifan, n. 17 iulie 1810 d. 27 februarie 1881), de la a cãrei moarte sau împlinit 134 de ani. Istoric, matematician
ºi filolog de mare profunzime ºtiinþificã ºi
de înalt patriotism-revoluþionar, lider al
miºcãrilor de la 1848, membru fondator ºi
preºedinte atât al Academiei Române, cât ºi
al Asociaþiunii Transilvane ASTRA; profesor
de filozofie ºi limba latinã la Colegiul „Sfântul
Sava” , precum ºi la Universitatea din
Bucureºti, perioadã în care redacteazã,
împreunã cu Nicolae Bãlcescu, revista
„Magazin istoric pentru Dacia”. Unul dintre
elevii sãi de atunci, academicianul chimist ºi
fizician Petru Poni (1841-1925), va mãrturisi
cã în creierul dascãlului sãu „erau cristalizate
toate cunoºtinþele omeneºti, într-o clasã
explica trigonometria ºi teoria funcþiilor, în
alta fãcea anatomia sau zoologia, în alta
greaca, în alta latina”. ªi un lucru mai puþin
cunoscut: la rugãmintea Guvernului de
atunci al þãrii, în tot anul1867 se va strãdui
sã îl înveþe limba românã pe principele Carol
I (n. 20 apr. 1839 - d. 10 oct.1914), cel care
va fi încoronat ca cel dintâi rege al României,
domnind vreme de 48 de ani, respectiv între
10 mai 1866 - 27 sept.1914.

Câteva dintre
mesajele lui A. T.
Laurian,
lãsate
m o º t e n i r e
posteritãþii: „Istoria
nu stã pe loc. Numai
noi sã fim oameni ºi
sã facem sacra datorie
sub
toate
împrejurãrile”; „Fãrã
o istorie scrisã, o
naþiune este ca
pierdutã, inexistentã
din punct de vedere
ontologic”; „Istoria
româneascã - mai ales
- sã fie cartea de
cãpetenie, sã ne fie
paladiul naþionalitãþii
noastre”.
Douã mari colegii ºcolare, din tot atâtea
oraºe ale þãrii, Botoºani ºi Agnita, îi poartã
numele, iar bustul cu chipul sãu
înfrumuseþeazã atât satul natal al
cãrturarului, Fofeldea, cât ºi Parcul ASTRA
ºi mormântul acestuia situat în micul cimitir
al „Bisericii dintre Brazi” din Sibiu.
Transformat în Pantheon al cãrturarilor revoluþionari ardeleni, în amintitul cimitir
îºi dorm somnul de veci, personalitãþi

româneºti precum: George Bariþiu (18121893), David Urs de Marginea (1816-1897),
Alexandru Papiu Ilarian (1827-1877), Iosif
Sterca ªuluþiu (1827-1911), Alexandru VaidaVoievod (1827-1950) ºi Ioan Raþiu (19172000).
Sibiu, martie 2015

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

Sãrbãtoare româneascã la Roºia

Nu ºtiu alþii cum sunt, dar eu, când am
vãzut dimineaþa fotografiile acestea, am
strigat la fereastrã, aºa, sã audã tot oraºul:
CE BINE CÃ SUNT ROMÂN!
Rusaliile la Roºia (Sibiu). Ce-i atât de
special?! Cum?... bãtrânii, tineri, nepoþi,
pãrinþi… Oameni care simt româneºte, care
abia aºteaptã duminica sau vreo sãrbãtoare
sã vinã gãtiþi în straiul ãl de la cusut muma a
bãtrânã acum 100 de ani… Þãrani mândri cã
sunt ÞÃRANI. Vorba cântecului – „oameni
botezaþi”, adicã creºtini în sensul credinþei
in ceea ce este ROMÂNESC ºi nu trebuie sã
piarã. Copii care, de când fac primii paºi sunt
învãþaþi sã meargã la sfânta bisericã în
costum strãmoºesc, care nu coboarã din
limuzinã în faþa bisericii mestecând gumã,
bunice care la slujbã privesc în jos, pioase.
Sãrbãtoarea îþi pãtrunde în
fiecare respiraþie, în tot ce
eºti…
Priveºti în jur ºi nu-þi vine sã
pleci, nu te saturi, vrei sã iei
oamenii ãºtia acasã, altfel te
simþi pustiu. Priveºti ºi
înþelegi, în sfârºit, ce
înseamnã ROMÂNIA. Dincolo
de câmpul cu maci, dincolo, de
talk-showuri în care þi se spune
(rãspicat) ca n-ai mai prea avea
motive sã iubeºti þara asta, cã
tinerii pleacã dincolo,
scârbiþi….
Dar ROMÂNIA e aici.
Limpede, bãtrânã ºi tânãrã deo seamã. Bunã ca o pitã caldã.
Cuminte ca o icoanã. Uite-o,
în oamenii ãºtia pe care nu-i
cunoºti, dar cãrora îþi vine sã
le sãruþi mâinile ºi sã îi rogi
sã-þi devinã pãrinþi…

Pagini de istorie milenarã…
Hotarul comunei Roºia a fost locuit din
timpuri strãvechi, urme de culturã materialã
fiind descoperite frecvent ºi datate din
neolitic.
Primele dovezi ale prezenþei umane
dateazã înca din epoca pietrei.
Obiecte din aceste perioade (articole din
piatrã ºi din ceramicã, arme) sunt expuse în
Muzeul Vãii Hârtibaciului. Perioada dacicã
respectiv romanã sunt de asemenea atestate
prin descoperiri arheologice. Tot în aceastã
zonã s-au gãsit resturile unei aºezãri romane:
ceramicã romanã, o formã din lut pentru
fabricarea unor figurine reprezentând o
zeitate înaripatã cãlãrind pe o panterã. La
est de Agnita, în sol s-a descoperit o piatrã
funerarã, precum ºi resturile unui turn de

strajã roman. Alte descoperiri s-au fãcut
printre altele în apropierea satului Ghijasa
de Jos. Un moment crucial în istoria
Transilvaniei l-a reprezentat colonizarea de
cãtre regatul ungar la sfârºitul sec. 9.
Conform tezei istoriografice predominante,
la mijlocul sec. 12, regele Ungariei Géza II.
a adus coloniºti germani în Transilvania, ca
ºi agenþi ai dezvoltãrii a acestor regiuni
împãdurite slab populate, ºi pentru apãrarea
lor împotriva invaziilor mongole. În sec. 15,
dupã constituirea oraºelor ºi a satelor, începe
construirea bisericilor-cetate caracteristice.
Acestea reprezintã un tip arhitectonic aparte
de biserici, folosite, pe lângã menirea lor
drept lãcaºuri de cult, ºi drept spaþii de
retragere ºi apãrare de cãtre locuitorii
aºezãrii respective. Biserica este înconjuratã

de fortificaþii, adicã ziduri de apãrare
prevãzute cu galerii ºi turnuri de strajã.
Cetãþile au fost construite ºi întreþinute în
vederea apãrãrii împotriva repetatelor invazii
otomane. În Valea Hârtibaciului, astfel de
biserici fortificate se gãsesc în localitãþile
Agnita, Hosman, Marpod, Alþâna, Roºia,
Chirpãr ºi Dealu Frumos.
Prima atestare documentarã dateazã din
anul 1327, însã descoperirile arheologice
dovedesc existenþa omului aici încã din cele
mai vechi timpuri, astfel cu prilejul unei
periegheze din anul 1968, în locul numit
“Faþa Nemelei” s-au descoperit fragmente
ceramice din epoca bronzului târziu ºi din
epoca Hallsttatianã. Cele mai consistente
urme arheologice sunt cele ale perioadei
dacice ºi cele romane. În partea de sud-vest

a satului, în locurile “Kramor” ºi
“Krannerech”, sondate în anul 1958, se aflã
o cetate dacicã ce conþine material ceramic
format din vase fragmentare lucrate cu mâna,
din pastã grosierã ºi ornamente specifice
acestei specii ºi fragmente de fructiere din
pastã cenuºie finã, lucratã la roatã, fragmente
de oale ºi strãchini din pastã roºie, cenuºie
ºi cenuºie-negricioasã.
În secolul al XIII-lea a fost construitã
actuala bisericã luteranã, ca bazilicã romanicã
scurtã, cu patru travee cu altarul precedat
de un corp pãtrat ºi o absidã. Din aceastã
etapã a construcþiei se mai pãstreazã corul,
arcul triumfal, pilaºtrii, portalul de nord ºi
ferestrele navei centrale. Bolþile din nava
centralã dateazã din epoca barocã. Din
fortificaþia ce înconjura biserica a mai rãmas
un singur turn, folosit astãzi drept clopotniþã.
Curtaþi de Germania
nazistã, saºii au trãit
avatarurile celui de-al doilea
rãzboi mondial. În 1945, toþi
saºii apþi de muncã au fost
deportaþi în URSS, la muncã
forþatã. Dupã 1950 a început
aºa numitul exod al saºilor
din Transilvania. Ultimii ani
ai dictaturii comuniste au fost
marcaþi de o crizã economicã
accentuatã.
Republica
Federala Germana plãtea o
anumitã sumã pe fiecare cap
de locuitor din România
aparþinând etniei saºilor
doritor sã emigreze în
Germania. Dupã cãderea
regimului ceauºist, a început
un ultim val de emigrare a
saºilor cãtre Germania, astfel
încât astãzi mai întâlnim doar
puþini saºi în aceastã regiune,
odinioarã definitã de prezenþa lor. Dupã
preluarea puterii de cãtre comuniºti, toate
întreprinderile private au fost desfiinþate sau
au devenit, dupã naþionalizare, proprietatea
statului. Consecinþele prãbuºirii economiei
socialiste planificate se pot observa pânã
astãzi: ºomaj în masã, agricultura în derivã
ºi ruine industriale. În decursul timpului ºi
pânã astãzi, regiunea a fost ºi este marcatã
de o bogãþie ieºitã din comun a obiceiurilor,
tradiþiilor ºi a patrimoniului cultural, urmare
a convieþuirii timp de secole a celor de etnie
germanã, ca ºi minoritate naþionalã în cadrul
Transilvaniei respectiv României, cu celelalte
etnii. În comunitãþile sãteºti existau structuri
de întrajutorare („vecinãtãþi”) care asigurau
sprijinul familiilor nevoiaºe.

sursa foto: IA ROªIA SIBIU
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De la P
oliþie ...
Poliþie
Pentru luna ce a trecut partea leului, în
activitãþile desfãºurate de poliþiºtii de pe
Valea Hîrtibaciului, le revine poliþiºtilor de la
formaþiunea de poliþie rutierã a Poliþiei
oraºului Agnita. Iar aceasta în sensul cã
activitãþile lor au fost mai evidente ca ale
colegilor.
Respectiv, în urma controalelor în trafic
efectuate, poliþiºtii de la rutierã i-au depistat
în Movile pe B.M. de 21 de ani din Noiºtat, în
Brãdeni pe S.B. de 59 de ani din Brãdeni iar
în Chirpãr pe C.I.O. de 29 de ani din Chirpãr;
fiecare dintre ei conducând un moped
neînmatriculat sau înregistrat ºi fãrã sã
posede permis de conducere. În Bîrghiº a fost
depistat K.D. de 40 de ani din localitate
conducând un moped fãrã a deþine permis de
conducere ºi având o îmbibaþie alcoolicã în
aerul respirat de 0,81 mg/l. Conducând
autoturisme sub influenþa alcoolului au fost
depistaþi, pe raza oraºului Agnita, F.E. de 53
de ani din Târgu Mureº ºi A.F. de 44 de ani
din Lupeni care aveau 0,49 mg/l ºi respectiv
0,43 mg/l îmbibaþie alcoolicã în aerul expirat.
În aceastã perioadã au fost depistate
tractoare care nu aveau dreptul sã circule pe
drumurile publice. Fie erau neînmatriculate,
ca în cazul lui T.T.I. de 69 de ani din Bruiu ºi
al lui C.E. de 36 de ani din Merghindeal; fie
conducãtorul nu avea permis de conducere
precum T.I. de 36 de ani din Bruiu sau M.V.
de 42 de ani din Vecerd; fie nici tractorul nu
era înmatriculat ºi nici conducãtorul nu avea
permis aºa cum au fost depistaþi V.F.V. de 22
ani din Moºna ºi C.E.V. de 27 de ani din
Brãdeni. De asemenea au mai fost depistaþi
în trafic S.F. cetãþean italian ºi S.V. de 43 de
ani din Racoviþa care conduceau autoturisme
având autorizaþia de circulaþie expiratã.
Ca ºi evenimente rutiere semnalãm
situaþia a douã persoane aflate pe biciclete
care, mergând împreunã, s-au dezechilibrat
ºi au cãzut pe carosabilul acoperit cu criblurã,
situaþie în urma cãreia au ajuns internate sub
observaþie la Spitalul orãºenesc Agnita cu rãni
ºi fracturi minore. De asemenea menþionãm
incidentul creat de A.F. de 38 de ani din
Agnita care din neatenþie, în curtea Spitalului
orãºenesc Agnita, a lovit cu vehiculul pe care
îl conducea o þeavã de gaz. Aceasta s-a fisurat
ºi a produs scãpãri de gaze minore fiind
reparatã în cel mai scurt timp de o echipã de
intervenþii de la gaz metan.
Poliþiºtii au fost prezenþi la faþa locului
în Hosman unde s-a semnalat sustragerea
dintr-un imobil, printr-un geam neasigurat, de
aparaturã electromecanicã în valoare de 500
lei, la Nocrich unde a fost sustrasã aparaturã
electronicã ºi scule de circa 2.400 lei dintrun autoturism parcat de proprietar în faþa
casei precum ºi la Agnita unde dintr-o anexã
situatã în extravilanul oraºului ºi
nesupravegheatã au fost sustrase bunuri în
valoare de 1.500 lei, dintr-un autoturism aflat
în curtea proprietarului dar neasigurat s-au
sustras acte ºi bunuri de circa 2.000 lei iar
dintr-o societate comercialã dotatã cu pazã ºi
supravegheatã video au fost sustrase scule în
valoare de circa 1.000 lei. La Iacobeni, dintro incintã împrejmuitã cu gard de sârmã, dar
neasiguratã ºi nesupravegheatã, au fost
sustraºi mai multe zeci de stupi cu albine în
valoare de peste 40.000 lei.
Au fãcut strict necesarã prezenþa
poliþiºtilor douã altercaþii. În Hosman M.M.
de 17 ani din Roºia, pe fondul consumului de
alcool, l-a înjunghiat pe G.L. de 26 de ani din
Vurpãr care a ajuns internat cu plagã înþepatã
la Spitalul Judeþean Sibiu. La Brãdeni, în urma
unei altercaþii spontane, C.D. de 26 de ani
din Brãdeni l-a lovit cu o piatrã în zona frunþii
pe L.V. de 43 de ani din Iacobeni care a ajuns
la Spitalul Judeþean Sibiu cu diagnosticul de
“leziuni în zona frontalã-orbitalã”.
Ca o realizare a poliþiºtilor hârtibãceni
menþionãm depistarea numitului Ungureanu
Marius-Lucian din Deva care se sustrãgea
unor cercetãri privind infracþiunea de
înºelãciune ºi care avea mandat de aducere
activ din data de 23.05.2015. Susnumitul a
fost reþinut ºi predat Poliþiei Staþiunii Predeal
judeþul Braºov.
Sperând, prin cele de mai sus, cã poliþiºtii
de pe Valea Hîrtibaciului fac dovada cã sunt
mereu la datorie ºi, totodatã, cã sunt …
…Mereu alãturi de dumneavoastrã !
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Veselie mare la grãdiniþe, una ºi mai
mare la ºcoli unde pãrinþii ºi bunicii ºi-au
însoþit copiii ºi nepoþii pentru ultima zi de
an ºcolar. Locul cãrþilor a fost luat de buchete
de flori pentru cei care le-au fost dascãli buni
ºi le-au dat lecþii de învãþãturã.
Cei mai mici învãþãcei au dat un fel de
examen în faþa pãrinþilor, arãtându-le cât de

ªCOALA
Angelica Banu
Dragi copii - sã stãm la sfat:
Grãdiniþa s-a încheiat.
Vrem, nu vrem, acum se ºtie
ªcoala casã o sã ne fie.
Deci, când clopoþelul sunã
Hai sã ne luãm de mânã!
Sã urcãm treaptã cu treaptã
În cetatea ce ne-aºteaptã.
ªtim cu toþii cã la poartã
E o zânã ce ne aºteaptã.
Apoi noi, cu ea de mânã,
Vom ajunge pân‘ la lunã!

isteþi au devenit sub îndrumarea îndrãgitelor
educatoare. Pentru aceasta au cântat, au
dansat ºi au spus poezii.
Cei mai mari au fãcut careu în curþile
ºcolilor ºi au ascultat bilanþul, prezentat de
învãþãtori ºi diriginþi, dupã un de învãþãturã.
Bilanþul a fost pozitiv, analizat prin prisma
numãrului mare de premii obþinute la

concursuri ºi olimpiade în cursul anului ºi a
diplomelor de merit primite la sfârºit de an
ºcolar.
Invitaþi sã-ºi ridice premiile, cei mai
harnici elevi le-au umplut braþele dascãlilor
cu flori, semn al recunoºtinþei pentru
ajutorul primit sã urce o nouã treaptã pe
scara vieþii.

3

De remarcat numãrul mare al copiilor
care au îmbrãcat frumosul costum popular
în aceastã zi de sãrbãtoare ºi mai ales al celor
care de la grãdiniþã învaþã sã iubeascã jocul
ºi hainele strãmoºeºti.
Felicitãri celor care astfel cultivã
dragostea de neam ºi de þarã.
I. B.

Tinerii artiºti au deschis o expoziþie la Muzeul Vãii Hârtibaciului din Agnita
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Þichindealul – unul din centrele luptei naþionale a
românilor din Transilvania, în 1866
Politica internã a Imperiului habsburgic, între 1849-1866
În timpul revoluþiei de la 1848-1849,
Imperiul habsburgic a acþionat potrivit
principiului ,,divide et impera” încercând sãºi gãseascã aliaþi de moment pentru a ieºi
învingãtor. În Transilvania, aliatul Austriei
au fost românii, care ºi-au dat sângele nu
numai pentru naþia lor ci ºi pentru a
înfrânge revoluþia maghiarã, condusã de L.
Kossuth. Românii sperau, de la împãrat, cã
li se vor recunoaºte drepturile naþionale.
Dupã înfrângerea revoluþiei maghiare,
nou împãrat, tânãrul de 18 ani Francisc
Joseph I (2 dec.1848-21 noe.1916) va
acþiona cu politicienii sãi pentru a introduce
un regim neoabsolutist (regimul Bach).
Atât maghiarii cât ºi românii erau
nemulþumiþi de aceastã reîntoarcere la
absolutismul monarhic.
Din 1860, conducerea imperiului sperã
într-o întãrire a stãpânirii, prin introducerea
unui sistem politic nou, numit
federalismul. Pe baza acestei idei, fiecare
provincie (inclusiv Transilvania) au o
anumitã autonomie administrativã ºi
legislativã, în cadrul imperiului. În
Transilvania se fac alegeri pentru Dietã (un
fel de Parlament), pe bazã censitarã (dupã
avere).
În Dieta de la Sibiu (1863-1864),
deputaþii români sunt mai mulþi decât cei
maghiari ºi, împreunã cu saºii, voteazã douã
legi foarte importante:
· Limba românã devine o limbã oficialã
în Transilvania, alãturi de maghiarã ºi
germanã.
· Egalitatea naþionalã ºi confesionalã cu
celelalte naþii.
Din pãcate, federalismul pus în practicã
în imperiu, nu-l întãreºte.
Slãbiciunile Imperiului habsburgic
(Austria) sunt observate de Prusia, aliatã
cu Austria în rãzboiul contra Danemarcei
(1864). Gãsind un pretext legat de
administrarea provinciilor ocupate
(Schleswig i Holstein), Prusia provoacã un
rãzboi cu Austria (I. habsburgic) pe care o
înfrânge grav.
Între conducerea Imperiului habsburgic
ºi reprezentanþii nobilimii ºi burgheziei
maghiare au loc tratative care duc la apariþia
altui tip de conducere a acestuia,
dualismul austro-ungar (din1867)

Petiþia celor1493
În acest context istoric, românii au
simþit cã vor fi sacrificaþi de imperiu, în
favoarea alianþei cu maghiarii, în speranþa
cã imperiul se va întãri. Românii sperau sã
menþinã Transilvania autonomã dar vedeau
eforturile maghiarilor pentru o nouã
,,uniune” a Transilvaniei la Ungaria, aºa cum
se produsese în timpul revoluþiei de la 18481849. Pentru a menþine aceastã autonomie
ºi pentru a împiedica ,,uniunea”
Transilvaniei cu Ungaria, o parte din români
vor lua atitudine, înaintând o petiþie (cerere)
împãratului, la 31 decembrie 1866.
Hotãrârea de a trimite o petiþie împãratului
s-a luat la adunarea generalã a
,,Asociaþiunii” (ASTRA) þinutã la Alba Iulia
în zilele de 27-30 august 1866. Petiþia ar fi
trebuit înaintatã împãratului de cei doi
conducãtori ,,pãstori” ai bisericilor
româneºti: mitropolitul ortodox Andrei
ªaguna (mitropolie aprobatã în 1865) ºi
mitropolitul ,,unit” (greco-catolic) Al.
ªterca ªuluþiu - de la Blaj (mitropolie

aprobatã din 1854).
Redactarea petiþiei a fost fãcutã de
George Bariþiu dar a fost înaintatã
împãratului de dr. I. Raþiu (G. Bariþiu
declarase cã e bolnav). În petiþie, ideea
principalã este refuzul alipirii Transilvaniei
la Ungaria: ,,contopirea acestui Mare
principat (Transilvania) cu regatul Ungariei
ar fi tocmai pe atâta de fatalã pentru
monarhie, pe cât ar fi ea de ruinãtoare
pentru pururi credincioasa naþiune
româneascã”.
Petiþia criticã legile maghiare de la 1848
care produc pentru români o ,,dezaprobare
categoricã” ,,neîncredere” ºi aduc ,,urã,
persecuþiune ºi ruinã”. Se susþine
necesitatea pãstrãrii autonomiei
Transilvaniei ºi redeschiderea Dietei.
Petiþia era însoþitã de 37 de
împuterniciri (plenipotenþe) ºi semnatã de
1493 de ºtiutori de carte, din diferite zone
ale Transilvaniei.

Plenipotenþa de la
Þichindeal
Iatã cum arãta, în scrierea anului 1866,
împuternicirea (Plenipotenþa) datã în
Þichindeal, în sprijinul petiþiei românilor
transilvãneni, adresatã împãratului
Austriei, Franz Joseph.
(citat din ziarul Federaþiunea nr.60,
Pesta, Vineri, 19 Apr/1 Mai)
IX. Plenipotintia
Data în Cichindealu 14/26 octobre
1866
Subscriºi: Ioane Flesieriu m. p. parocu
gr. cat, Georgiu Pascu m. p. docente gr.
cat, Iuonu Gergelu m. p. cantoru ºi propr,
Iuonu Gergelu m. p. proprietariu ºi
plugariu, Teodoru Mala m. p. parocu gr.
cat, Iuonu Flesariu m. p. docente, Ioanu
Toma m. p. Proprietariu., Dafronu (?)
P….proprietariu., E…. Sipotaru m. p.
Niculae Popovici m. p. proprietariu.,
George Popoviciu m. p. docente., Moise
Farcasiu m. p. parocu g. c. Silvestru
Farcasiu m. p. cantoru., Petru Farcasiu
clopotariu., Moise Chinodea m. p. Moise
Vigu m. p. parochu gr. c., Ioanu Balutiu m.
p. plugariu., Elie Foltesiu m. p. plugariu.,
Ioanu Gialmanu m. p. docente., Nistoru
Angelu m. p. cooperatoru., Nicolae
Lapadatu m. p. Gerasimu Angelu m. p.
parocu gr. C., Ioane Fekete Negrutiu m. p.
parocu gr. C., Iosifu Aronu m. p. plugariu.,
Tonia Telia m. p. plugariu., Paulu Stenuletu
m. p. parocu., Emanuilu Or…m. p. econ.,
Georgie Dragosiu m. p. econ., Ionu
Oplutoriu m. p. Ionu Orlunda m. p. docinte,
Georgiu Remsila m. p. economu, Ioane
Luca m. p. parocu, Ioane Luca m. p.
docinte, Ioanu Gavila m. p. cantoru ºi
economu, Comanu Bîrsan m. p. parocu gr.
c, Nicolau Birsann m. p. economu, Paulu
Stenuletu m. p. cooperatoru, Ioanu Pampu
m. p. docinte., Mateiu Popoviciu m. p.
parocu., Nicolae Holandra m. p. docinte.,
Teodoru Olariu m. p. cantoru., Nicolae
Popu m. p. parocu gr. c, Vasilie Pinciu m.
p. docinte., Petru Trifanu m. p. parocu in
Tofilde., Simeonu Banea m. p. docinte.,
Toma Nistoru m. p. economu., Demetriu
Aronu m. p. parocu gr. c., Aronu Aronu m.
p. economu, Aronu Mihuletiu m. p.
economu, Ioane Ienciu m. p. docinte,
Simeonu Tizu m.p. economu (51).

Note ºi comentarii la plenipotenþa datã
în Þichindeal în 14/26 octombrie 1866
1. Textul este redactat în grafie latinã,
modalitate de scriere introdusã în
Transilvania de Comisiunea filologicã
românã de la Sibiu (2-7 oct 1860), comisie
condusã de Timotei Ciparu.
2. Substantivele comune ºi proprii,
terminate în consoane, au adausul ,,u” sau
,,iu”.
3. Abrevierile ºi adãugirile la numele
semnatarilor au fost interpretate, de autorul
articolului, astfel:
- m. p. = membru al parohiei?
- parocu gr. cat. = paroh greco-catolic
(unit)
- cantoru = cantor, cântãreþ la bisericã
- docente, docinte = dascãl, învãþãtor
- numãrul 51 de la sfârºitul
plenipotenþei, reprezintã numãrul
semnatarilor petiþiei.
- dintre cei 51 semnatari, 13 sunt parohi
greco-catolici, 11 sunt dascãli, iar restul
sunt: plugari, clopotari, cantori, economi (?)
sau cooperatori (?).
- nu putem decât sã presupunem (dupã
frecvenþa numelor din prezent) din ce sate
sunt semnatarii petiþiei, cu excepþia lui
Petru Trifanu – parocu in Tofilde (Fofeldea
?)

Ecoul petiþiei celor
1493
Avocatul Iacob Bologa, din Marpod,
face urmãtoarea caracterizare a acþiunii, întro scrisoare trimisã lui G. Bariþiu, în 1867:
,,Învingerea (victoria n.a) vã e acum
asiguratã prin consimþul (consimþãmântul n.

a.) tuturor românilor iubitori de adevãr de
dreptate”.
Petiþia a fost tipãritã în 2500 de
exemplare ºi a fost rãspânditã în
Transilvania dar ºi în alte pãrþi ale
imperiului. Ziarele sãseºti au comentat
pozitiv petiþia, la fel ca cele din Boemia,
Austria etc.
Doar ziarele maghiare (Pesti Hirnok)
reacþioneazã dur: ele cer guvernului ,,sã
arunce în temniþã pe toþi câþi ar mai cuteza
sã înainteze petiþiuni ºi proiecte de natura
aceasta”. S-a dat ordin sã se verifice dacã
semnãturile celor 1493 sunt autentice ºi s-a
dovedit aceasta. De altfel, de frica
autoritãþilor, plenipotenþele au fost publicate
abia în 1868, în ziarul ,,Federaþiunea”
(1868-1876) redactat de Alexandru Roman
(1826-1897) - membru fondator al Academiei
Române.
La 3/15 mai 1868, un grup de fruntaºi
ai românilor din Transilvania vor da
publicitãþii un protest împotriva abolirii
autonomiei Principatului Transilvania ºi
încorporãrii lui la Ungaria. Protestul este
cunoscut sub numele ,,Pronunciamentul
de la Blaj”. În anii urmãtori, vor fi înaintate
împãratului ºi alte memorii ºi petiþii, care
vor culmina cu ,,Memorandul românilor
din Transilvania din 1892”- eveniment cu
ecou puternic în toatã lumea civilizatã.
Nu trebuie sã uitãm, însã, cã prima luare
de atitudine la planurile maghiare de alipire
a Transilvaniei la Ungaria a fost Petiþia
celor 1493 la care ºi-au adus aportul ºi cei
51 de hârtibãceni, prin semnarea
Plenipotenþei, redactatã la Þichindeal,
sediul Protopopiatului greco-catolic din
zonã, în acele vremuri.
Nocrich 15 martie 2015
Prof. Achim Mihuleþ
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )
„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

Activitãþi filantr
filantropice
opice în
Parohia Noiºtat
„Fericiþi cei milostivi, cã aceia se vor
milui” (Matei 5, 7), fericirea a cincea este
baza învãþãturii Mântuitorului nostru
Iisus Hristos despre milostenie.
Milostenia sau îndurarea creºtinã
izvorãºte din iubirea de Dumnezeu ºi de
aproapele ºi se aratã prin ajutorarea
materialã ºi moralã a semenilor noºtri
aflaþi în nevoie. Mântuitorul, Care este
modelul desãvârºit al milosteniei (Matei
11, 32; Marcu 8, 2), ne-a arãtat cã la
judecata de apoi faptele îndurãrii trupeºti
ºi sufleteºti sunt acelea care ne vor
deschide porþile fericirii veºnice (Matei
25, 34-40). Dar, chipurile de a milui - cum
spune Sfântul Ioan Gurã de Aur sunt

felurite ºi porunca aceasta este întinsã.
Cu acest prilej de a urma îndemnul
Domnului Iisus Hristos, Parohia
Ortodoxã Noiºtat a desfãºurat activitãþi
de filantropie dãruind haine ºi
încãlþãminte celor nevoiaºi, persoane fãrã
posibilitãþi. Aceastã activitate a adus
bucurie tuturor celor ce au beneficiat de
aceste ajutoare, copii ºi adulþi. Mulþumim
Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce nea dãruit ºi ne dãruieºte, cât ºi
binefãcãtorilor acestei acþiuni, anume
firmei „Roºu SRL” din Sibiu.

Parohia Noiºtat
Preot Ioan Popescu

Drãgaica sau Sânzienele
În ziua de 24 iunie a fiecãrui an
bisericesc, Biserica Ortodoxã face
pomenirea Naºterii Sfântului Ioan
Botezãtorul, cunoscutã în popor ºi cu
denumirea de Drãgaica sau Sânziene.
Biserica Ortodoxã serbeazã de obicei
ziua morþii sfinþilor, ca ziua lor de naºtere.
Numai Maica Domnului ºi Sfântul Ioan
Botezãtorul fac excepþie de la aceasta
regulã; ei au privilegiul de a li se sãrbãtori
atât zãmislirea (23 septembrie, 9
decembrie) cât ºi naºterea (8 septembrie,
24 iunie), cât ºi alte evenimente din viaþa
lor (ca Bunavestire, Aflarea capului Sfântului
Ioan Botezãtorul).
Sãrbãtoarea Naºterii Sfântului Ioan
Botezãtorul are un temei biblic, pentru cã
evenimentul amintit este consemnat de
Sfântul Evanghelist Luca cu amãnunte în
Evanghelia Sa. Naºterea aceasta a avut loc
cu ºase luni înainte de cea a Domnului lisus
Hristos. Sãrbãtoarea apare atestatã
documentar în secolele IV-V, când se fixeazã
definitiv ºi data Crãciunului.
Sãrbãtoarea Naºterii Sfântului Ioan
Botezatorul, la 24 iunie, se pare cã a fost
instituitã dupã unii cercetãtori, spre a înlocui
sãrbãtorile pãgâne, cu caracter agricol sau
naturist, din epoca solstiþiului de varã (2223 iunie). Drãgaica, Sânzienele în tradiþia
popularã.
În calendarul popular, ziua de 24 iunie
este cunoscutã sub denumirea de Sânziene
sau Drãgaica.
Deºi sunt asociate sãrbãtorii creºtine a
Naºterii Sfântului Ioan Botezãtorul ºi a
Aducerii Moaºtelor Sfântului Ioan cel Nou
de la Suceava, Sânzienele îºi au originea întrun strãvechi cult solar.
Denumirea este preluatã probabil, de
la Sancta Diana, zeiþa silvestrã. Sânzienele
erau considerate, încã din vremea lui
Cantemir, ca reprezentãri fitomorfe (Florile
de Sânziene) ºi divinitãþi antropomorfe. În
credinþa popularã, Sânzienele erau
considerate a fi niºte femei frumoase, niºte
adevãrate preotese ale soarelui, divinitãþi
nocturne ascunse prin pãdurile întunecate,
neumblate de om.
Nu este exclus ca în vremuri
îndepãrtate populaþia din munþi sã se fi
întâlnit la momentele solstiþiale (Sânzienele)
sau echinocþiale pentru a sãvârºi ritualuri
închinate Soarelui. Megaliþii din Munþii
Cãlimani pe care s-au descoperit însemne

solare (rozete, soarele antropomorfizat), pot
fi mãrturii în acest sens.
Conform tradiþiei, Sânzienele plutesc în
aer sau umblã pe pãmânt în noaptea de 23
spre 24 iunie, cântã ºi danseazã, împart rod
holdelor, umplu de fecunditate femeile
cãsãtorite, înmulþesc animalele ºi pãsãrile,
umplu de leac ºi miros florile ºi tãmãduiesc
bolile ºi suferinþele oamenilor.
Spre deosebire de Rusalii, care sunt
reprezentãri fantastice aducãtoare de rele,
Sânzienele sunt zâne bune. Dar ele pot
deveni ºi forþe dãunãtoare, lovindu-i pe cei
pãcãtoºi cu “lanþul Sânzienelor”, pot stârni
din senin ºi vijelii, pot aduce grindinã, lãsând
câmpul fãrã de rod ºi florile fãrã de leac.
În ajunul sau în ziua de Sânziene se
întâlneau practici ºi obiceiuri de divinaþie,
de af lare a ursitei ºi a norocului în
gospodãrie.
În dimineaþa de Sânziene, înainte de
rãsãritul soarelui oamenii strângeau buchete
de Sânziene pe care le împleteau în coroniþe
ºi le aruncau pe acoperiºul caselor. Se
considera cã omul va trãi mult în cazul în
care coroniþa rãmânea pe casã sau,
dimpotrivã cã va muri repede, atunci când
coroniþa aluneca spre marginea acoperiºului
sau cãdea de pe acoperiº.
Fetele strângeau flori de Sânziene
pentru a le pune sub pernã, în noaptea
premergãtoare sãrbãtorii, în credinþa cã îºi
vor visa ursitul. În unele zone fetele îºi
fãceau coroniþe din Sânziene pe care le lãsau
peste noapte în grãdini sau în locuri curate.
Dacã dimineaþa gãseau coroniþele pline de
rouã, era semn sigur de mãritiº în vara care
începea.
Gospodarii încercau sã afle care le va fi
norocul la animale, tot cu ajutorul florilor
de Sânziene, în seara din ajunul sãrbãtorii
agãþau cununi de Sânziene la colþul casei
orientat cãtre rãsãrit ºi dacã, a doua zi, în
coroniþe erau prinse fire de pãr de la anumite
animale, sau puf / pene de la pãsãri
considerau cã anul va fi bun mai ales pentru
acestea.
Florile culese în ziua de Sânziene prinse
în coroniþe sau legate în forma de cruce,
erau duse la bisericã pentru a fi sfinþite ºi
erau pãstrate, apoi, pentru diverse practici
magice.
Sãrbãtoarea Sânzienelor care
marcheazã mijlocul verii, era consideratã ºi
momentul optim pentru culegerea plantelor

de leac. Tot acum se fãceau previziuni
meteorologice: în funcþie de momentul în
care rãsãrea Constelaþia Gãinuºei, se
determina perioada prielnicã pentru
semãnatul grâului de toamnã.
Sãrbãtoarea Sânzienelor mai este
cunoscuta în popor ºi sub denumirea de
Amuþitul Cucului. Se crede cã dacã cucul
înceteazã sã cânte înainte de Sânziene,
înseamnã cã vara va fi secetoasã.
Pentru a fi sãnãtoºi ºi avea spor în
muncã, în acest moment de început al
seceriºului, oamenii se încingeau peste ºale
cu tulpini de cicoare.
Pentru a fi plãcute feciorilor, fetele se
spãlau pe cap, în aceastã zi cu fierturã de
iarbã mare. Pentru a scãpa de boli, fetele ºi
nevestele se scãldau ritual în ape curgãtoare
iar pentru a se umple de fertilitate, femeile
se tãvãleau dezbrãcate în rouã, dimineaþa,
înainte de rãsãritul Soarelui.
Pentru alungarea spiritelor malefice se
aprindeau focuri în care se aruncau
substanþe puternic mirositoare, se buciuma
ºi se striga în jurul focurilor.
În unele sate din sud-vestul Bucovinei,
putea fi întâlnit, cu ani în urmã, obiceiul
“boului înstruþat”. În cadrul ceremonialului,
masca taurinã murea ºi renãºtea simbolic
la acest început de timp calendaristic.
Pentru pomenirea morþilor se fac
pomeni îmbelºugate ºi se pun f lori
mirositoare pe morminte.
De Sânziene au loc bâlciuri ºi
iarmaroace. Acestea erau în trecut un bun
prilej pentru întâlnirea tinerilor în vederea
cãsãtoriei. Printre cele mai renumite târguri
se numãrã cele de la Buzãu, Focºani,
Câmpulung Muscel, Buda, din judeþul
Vrancea, Ipãteºti, judeþul Olt, Piteºti,
Cãrbuneºti, judeþul Olt, Giurgeni, judeþul
Ialomiþa, Broºteni, judeþul Mehedinþi) ºi, cel
mai cunoscut, Târgul de Fete de pe Muntele
Gãina.
Sub aspect religios, în ziua de 24 iunie,
în Bucovina se sãrbãtoreºte cu mare fast
Aducerea moaºtelor Sfântului Ioan cel Nou
de la Suceava. Acum, ca ºi altã datã, în
aceastã zi se adunã mii de pelerini pentru a
participa la ceremonia scoaterii moaºtelor
Sfântului Ioan.
În aceastã zi facem ºi pomenirea
Sfântului Niceta de Remesiana.

Sursa: CreºtinOrtodox.ro

Lacrimi în
Luminã

Maria-Daniela Lorinczi

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 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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SCURT ISTORIC AL PROTOPOPIATULUI AGNITA (I)
În protocolul protopopiatelor pe anul
1857 (primul pãstrat dupã distrugerea pe
care a suferit-o arhiva arhidiecezanã în
1848), parohiile care aparþin astãzi
protopopiatului Agnita erau repartizate
sub jurisdicþia a 3 protopopiate: Nocrich,
Cincu Mare ºi Bârghiº. Protopopiatul
Bârghiº a fost desfiinþat începând cu anul
1867, dupã moartea protopopului Iov
Roman, iar parohiile care au aparþinut lui
au trecut la protopopiatul Nocrich. Din
1867 pânã în 1871 protopopiatele Nocrich
ºi Cincu Mare au fost administrate de
Nicolae Popea. În 22 septembrie 1870
mitropolitul Andrei ªaguna a hirotesit pe
protosinghelul Nicolae Popea ca
arhimandrit, cu funcþia de vicar al Sibiului.
În urma acestei alegeri mitropolitul s-a
adresat preoþilor din protopopiatele Cincu
Mare ºi Nocrich printr-o scrisoare oficialã
cu nr. 936/4 noiembrie 1870, în care îi
anunþa cã în conformitate cu Statutul
organic s-a deschis concurs pentru
ocuparea postului de protopop rãmas
vacant în urma plecãrii lui protosinghelui
Nicolae Popea. Sinodul protopresbiterial
electoral a fost convocat în târgul Agnita
pentru data de 17 decembrie 1870.

Astfel putem spune cã Protopopiatul
Agnita a luat fiinþã începând cu anul 1870,
ca o combinaþie între protopopiatele
Nocrich ºi Cincu Mare. Legal ºi definitiv
constituit tractul Agnita s-a declarat prin
sinodul arhidiecezan þinut în anul 1874,
când prin hotãrârea sa nr. 24 a arondat
toate tractele arhidiecezei. La acest sinod
s-a stabilit cã tractului Agnita aparþin
urmãtoarele parohii: Agnita, Alþâna,
Bârghiº, Bendorf, Boholþ, Bruiu cu filia
Gherdeal, Calbor, Cichindeal (Þichindeal),
Cincºor, Cincu Mare, Chirpãr, Coveº,
Fofeldea, Gãinari, Ghijasa de Jos, Hosman,
Hundrubechiu cu filia Noiºtat, Iacobeni,
Ighiºdorf, Ilimbav, Mãgãrei cu filia
Apotsdor f, Marpod, Merghindeal,
Nocrichiu, Proºtea, Rodbav, Ruja, Sãsãuº,
Seliºtat, ªoarº, ªomãrtin, ªulumberg
(Dealu Frumos), Toarcãla, Vecerd,
Veseud, Vãrd, Zlagna. Aceste parohii au
fãcut parte pânã atunci din protopopiatele
Nocrich, Cincu Mare ºi Bârghiº. Totodatã
s-a menþionat faptul cã s-a cãutat ca
protopopiatul sã fie de 20.000de suflete.
Încã pe când era protopop de Nocrich,
Nicolae Popea, care a fost apoi ales vicar
la Sibiu, l-a însãrcinat pe preotul Grigorie

Cum ne dam seama car
ee
care
u noi?
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Cum ne dam seama care e persoana
potrivita pentru noi si ce vrea Dumnezeu
pentru noi?

Nu ºtiu, sã ºtiþi. Niciodatã n-am ºtiut!
E un radar special, e un feeling care se
dezvoltã în timp. Nu poþi sã zici: Bã, ãsta
e! Du-te, ia-l repede ºi fugi! Problema cea
mai nouã a tinerei generaþii masculine sã mã iertaþi, bãieþi, cã vã expun în seara
asta, dar sunt un pic tulburat de atmosferã
- este cã nu mai sunt bãrbaþi. Ei fac curte,
nu mai furã fetele. Ei nu ºtiu cã prima datã
trebuie sã-i spui fetei cât de valoroasã e ºi
dupã aceea sã-i construieºti curtea. Ei
încep: ªtiþi, m-ar interesa o relaþie de
lungã duratã. V-aº da pe facebook întâlnire!
ªi te trezeºti cu o tanti fãrã dinþi, care zice:
Eu sunt bunica fetii, dar îmi place de
matale, aºa!
A-þi alege înseamnã în iubire a-I
îngãdui lui Dumnezeu sã te punã laolaltã.
Vãd zeci de fete care suferã cã mutu’ nu
zice nimic. Nu Mutu’ cu mingea, ci mutu’.
O pâsâie, o vâlsâie... I-a dat semnale
amãrâtei de o mie de ori. O sunã zilnic:
Ce faci? Cum eºti? Bine, da? Mã bucur! ªi
asta sãraca stã toatã ziua ºi a ajuns
celularul obiectul magic: Dã, Doamne, sã
sune. E nefiresc, mãi, oameni buni! M-a
mai întrebat odatã o fatã: Pãrinte, cum sãi arãt unui bãiat cã-l iubesc? Pãi du-te, mãi,
ºi spune-i: Mã, te iubesc, mã, aiuritule!
Pardon: Mã, bãiete, mã! Mã, chiorule! Bãi,
anormalule! ªtiu cã-þi place ºi de Vasilica,
ºi de Gheorghiþa; are pomelnic, bãiatul.
Mãcar ãsta are pomelnic cu viii, dar vine
câte o tanti sau câte un nene la bisericã,
de zici cã au cimitir particular, domnule!
O mie de bucãþi de morþi pe cap de hârtie,
acolo. Oleacã de decenþã, mãi oameni
buni! ªi nu uitaþi: cheia fericirii este
decenþa! Nu oferiþi niciodatã mai mult
decât sunteþi dispuºi sã oferiþi! Niciodatã
iubirea nu se þine cu sexul. Sexul se þine
cu iubire, dar iubirea cu sexul nu se þine
niciodatã. Nu icoana þine cuiul, veþi zice

voi. Iar eu am sã vã spun cã icoana þine
cuiul, nu cuiul, icoana. E ca în icoana
Maicii Domnului cu Fiului: nu ºtii care pe
Care þine în braþe. ªi nu începeþi sã
contabilizaþi: eu i-am dat trei telefoane, ºi
el, mãgarul, nu mi-a dat decât unul; eu lam dus acolo, el nu m-a dus acolo; eu i-am
luat cadou o curea de 3000, adicã de 30,
ba de 3000 ºtie el, cã e cu Dolce Gabana,
neapãrat, sã se vadã acolo, pe buric, cât
oala de noapte a bunicii. ªi apoi vã mai
întreb încã o treabã - ºi acum vorbim chiar
între noi ºi sper cã mã înþelegeþi bine ce
vã . spun (pe cei mai în vârstã îi rog sã îºi
astupe urechile): bãi, fetelor, cum vã cu
unul care e dat cu gelatinã pe cap, bãi,
fetelor? Gelatina e fãcutã dintr-un element
din ugerul vacii. Pupaþi vaca!
Eu vorbesc foarte serios! Eu nu zic
cã un bãiat nu trebuie sã fie decent, cã nu
trebuie sã-ºi aºeze pãrul cumva. Doamneajutã, na! Dar era un puºtiulicã azi la ºcoalã
cu pãrul numai þepi. ªi zic: Bãi, Gepetto,
ce-ai fãcut? Ai dormit cu perna-n cap sau
cu capu-n pernã? ªi el zice: E bine aºa.
Dar sã vedeþi ieri când m-am dus la frizerul
care mi-a fãcut asta, cum îmi stãtea!
Simpatici. Asta e una. Dar mã uit la
fotbaliºti de marcã, mari câºtigãtori de
bani, aºa. Niºte freze pe ei! Niºte tâmpiþei!
Niºte bãtuþi în cap! ªi vine biata fatã ºi
vrea sã-l pupe pe cap ºi-l pupã pe þepi, aºa.
Nu mai zic cã acum ºi la fete sunt diferite
modele. Am vãzut una ieri - mi s-au aburit
ºi fisurat ochelarii. Era chealã pe jumãtate
de emisferã nordicã, mai avea ºi niºte
urechi, sãraca, de mi-a fost chiar milã de
ea! ªi îmi zice: Pãrinte, eu sunt o fiinþã
credincioasã! Bine, domniþã! Vã cred! Eu
ºtiu cã ºi marþienii cred în Domnul. A
început sã râdã ºi ea. Deci...
Nu, ºi cãsnicii cu din ãºtia nu prea þin.
Mãcar întrebaþi-l la câte zile îºi schimbã
ciorapii, ca sã ºtiþi ce vã aºteaptã.

Parintele Constantin

Maier din Nocrich cu efectuarea unor
vizite canonice prin parohiile tractului. La
deschiderea concursului de protopop al
tractului Agnita s-a înscris ºi preotul
Grigorie Maier din Nocrich, alãturi de alþi
2 candidaþi.
Sinodul i-a acordat voturile necesare
pentru a deveni protopop de Agnita
preotului Grigorie Maier.
În hotãrârea Consistoriului eparhial
mai sunt amintite urmãtoarele lucruri:
pentru protopopul tractului Agnita nu
existã o parohie vacantã, nici casã în care
sã poatã locui ºi nici fonduri permanente
necesare pentru a-ºi întreþine existenþa,
iar Consistoriul arhidiecezan nu are
mijloacele necesare pentru a-i veni în
ajutor. Aceastã situaþie îl avantajeazã
oarecum pe Grigorie Maier, deºi din punct
de vedere la calificãrii Nicolae Proºteanu
este cel mai competent. Din aceastã cauzã
parohului din Nocrich i s-a încredinþat
numai spre administrare protopopiatul
Agnita, iar nu definitiv, deoarece nu are
calificarea ºtiinþificã cerutã de o astfel de
funcþie. În acest context în final este fãcutã
o recomandare pãrinteascã clerului ºi
poporului din Agnita sã încerce sã
gãseascã toate mijloacele necesare pentru
a sistematiza ºi dota potrivit oficiul
protopopesc, în aºa fel ca la timpul potrivit
sã poatã fi ales protopop un bãrbat care
posedã calificarea cerutã de vremurile de
atunci, care sã fie la înãlþimea chemãrii
sale. Pânã atunci afacerile bisericeºti,
ºcolare ºi administrative care cad în mod
obiºnuit în sarcina protopopului revin
administratorului protopopesc Grigorie
Maier. Aceastã hotãrâre a fost datã la Sibiu
în 4 noiembrie 1870.
Preotul Grigorie Maier din Nocrich,
în urma deciziei Consistoriului
arhidiecezan menþionatã mai sus, a
preluat conducerea administrativã a
tractului Agnita, rãmânând însã în parohia
sa Nocrich, de unde a administrat
protopopiatul pânã în anul 1886, când a
fost ales ca protopop, cu reºedinþa în
Agnita, Sabin Piso. Deºi era stabilit prin
decizia numãrul 24 a sinodului
arhidiecezan din 1874 cã tractele Nocrich
ºi Cincu s-au transformat în Tractul
Agnita, totuºi Consistoriul ºi
administratorul protopopesc în cadrul
corespondenþelor ºi în protocoalele din
arhivã au numit aceastã instituþie
bisericeascã tot Protopopiatul NocrichCincu Mare pânã în anul 1881. Abia în anul
1882 Protopopiatul nu mai este numit
Nocrich-Cincu Mare, ci Protopopiatul
Agnita.
În anul 1886 s-a publicat concurs
pentru întregirea protopopiatului cu
protopop definitiv. Administratorul
Grigorie Maier avea ginere pe preotul din
Vãrd, Nicolae Moldovan. Acesta avea

gimnaziul complet ºi teologia. La concurs
s-a înscris el ºi un alt candidat pe nume
Sabin Piso, care avea ºi pregãtirea
facultativã de profesor ºi ajunsese în mod
provizoriu ºi secretar consistorial.
Se impunea prin cultura sa ºi în faþa
judecãtorilor din Agnita, a pretorilor ºi a
altor saºi inteligenþi. Pe perioada celor
cinci ani cât a stat la Coveº (1888-1893),
protopopul Sabin Piso a fost ºi
administrator al parohiei vacante din acest
sat, dar în urma unor neînþelegeri s-a vãzut
nevoit sã treacã graniþa în România,
neºtiut de nimeni.
Dupã ce a trecut în România, Sabin
Piso a ocupat un post de profesor la un
liceu din Ploieºti, predând limba germanã
ºi latinã.
Consistoriul arhidiecezan printr-o
adresã cãtre sinodul protopopesc întreba
dacã se doreºte susþinerea în continuare
a protopopiatului la Agnita ori se vrea
desfiinþarea
acestuia.
Probabil
Consistoriul, din lipsa unor case
protopopeºti la Agnita, s-a gândit la
desfiinþarea tractului ºi trecerea parohiilor
la alte tracte. Sinodul protopopesc însã sa pronunþat pentru susþinerea în
continuare a protopopiatului de Agnita. Ca
urmare a cestui fapt s-a publicat concurs,
la care singurul concurent a fost Nicolae
Moldovan. El a ºi fost ales.
În anul 1901 pr. Nicolae Moldovan a
fost ales ºi întãrit titular în funcþia de
protopop al Agnitei însã nu a rãmas prea
mult timp în aceastã funcþie pentru cã a
decedat la 13 august 1903.
Protopopului Nicolae Moldovan i-a
urmat ca administrator protopopesc
preotul din Bendorf (Beneºti), pr. Nicolae
Gavrea, numit de Consistoriul
arhidiecezan la 6 august 1903. A fost o
fire pacifistã ºi a reuºit sã aplaneze
neînþelegerile care existau prin parohiile
tractului. A condus tractul Agnita pânã la
23 aprilie 1906. La conducerea
protopopiatului din Agnita era nevoie de
un titular care sã se dedice din plin
organizãrii eficiente a activitãþii acestuia.
Dupã trecerea la cele veºnice a
fostului protopop Nicolae Moldovan ºi
perioada
de
administrare
a
protopopiatului de cãtre preotul din
Beneºti, în anul 1905 s-a publicat concurs
pentru întregirea tractului cu protopop.
Mitropolitul Ioan Meþianu a anunþat
tractul despre numirea pr. Ioachim
Munteanu ca ºi protopop de Agnita prin
circulara sa din 17 aprilie 1906 cu nr. 3729
din 1906. Prin acelaºi act pr. Ioachim
Munteanu este înºtiinþat cã instalarea sa
ca protopop al tractului ºi paroh al
parohiei Agnita se va face la 20 aprilie
1906 de cãtre comisarul consistorial,
asesorul Matei Voileanu.
(va urma)
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Cântece de cãtãnie
Culese de Mircea Drãgan Noisteþeanu
Pãrinþii mei zac în mormânt.
COPIL FRUMOS, CU
Dobre Vica, 65 de ani,
Retiº, 24 IV1979
OCHI SENINI,
VARÃ, VARÃ,
De ce tot plângi ºi tot suspini?
Da eu plâng ºi spun oricui
PRIMÃVARÃ,
Cã sânt copilu’ nimurui.
Al nimurui pe-acest pãmânt,
Tatãl meu zace-n mormânt.
La Mãrãºeºti, tãtuþu’ meu,
Cu arma-n mânã, ca un leu,
Lua puºca ºi crunt lovea,
În orice-atac el nu lipsea.
Dar un obuz mi l-a lovit,
Ca un erou a ºi murit,
Lãsându-ºi sorþii pe ai lui,
Pe min’- copilu’ nimurui.
Biata mamã, când auzea,
De plânsete înnebunea.
Sãrmana, dupã douã luni,
Muri-ntr-o casã de nebuni.
Da eu tot plâng ºi spui oricui
Cã sânt copilu’ nimurui.
Al nimurui pe-acest pãmânt,

Cântecul lebedei
Nicola Albac

Un moment am crezut cã pot zbura,
cã pot vindeca orice ranã ºi cã pot urca
nebãnuitele trepte...
Un vis mi se repetã,
când dorm cu gândul la tine.
Se face cã vãd
sãlcii ºi ierburi înalte,
buruieni fãrã leac,
dragoste fãrã mine
ºi o lebãdã fãrã lac.
ªi tot ce mã arde
ºi-mi hrãneºte cu suflet visarea
e desprinderea de iarbã,
când lebãda-ºi începe cu graþie
ºi nevinovatã mândrie,
pe lac lunecarea.
Sublimã-i arcuirea gâtului sãu,
parcã vrea cu delicate miºcãri
sã-mi sugrume linia continuã
a visului meu.
ªi era cerul atât de sus
ºi frumos...
Lebãda vine spre mine
ºi-ncepe sã cânte
un cântec strãin ºi duios.
Tu ai stat mutã o viaþã!
Prin ape tulburi te roteai graþios
ai ajuns pe sub neguri pestriþe ºi
umbre,
sã cânþi ca un înger,
cântecul acesta dumnezeiesc de
frumos!

Mult mi-i inima amarã,
Cã io sânt strãin în þarã.
Cã ies plugurile din sat
Fãrã de nici-un bãrbat.
Nu mai vezi tineri la plugu,
Nice patru boi la jugu.
Plugu’- douã vaci îl trag,
De coarne þine-un moºneag;
ª-o nevastã supãratã
Strigã la vaci câteodatã
ªi aºteaptã ca sã scrie
Soþu’ ei din cãtãnie.
Mulþi copii pe lume-odatã
Nu ºtiu cine le-o fost tatã.
Dobre Vica, 65 de ani,
Retiº, 24 IV 1979

Icoanã pe sticlã
Gelu Baciu

Te vãd zâmbind
în spatele diafragmei
dintre noi.
Surâsul tãu giocondic
mi-aduce bucurii,
bucurii neînþelese,
regrete (violete) tulburii în inimã...
Mã-nãbuºesc.
Torente de vise mã-vãluie...
Mã doare trecutul...
Privesc portretul meu ,
te vãd ºi pe tine
alãturi de mine,
în gândurile mele,
în visele mele,
în tot ceea ce e mai sublim
din mine.
Tu râzi.
Râsul tãu rãsunã peste ani
mai straniu.
Nu înþeleg de ce
dar nu mã chinuiesc sã aflu.
Sunt multe lucruri neînþelese
ºi dacã ar fi mai multe ,
aº suferi.
Te vãd zâmbind...
Mã-nãbuºesc...
Tu râzi.

7

EI S-AU NÃSCUT ÎN
IUlIE
Popa Lucreþia
Þînþ Paraschiva
Oanã Cornelia
Bucºã Iosif
Mãniº Simion
Stãnuleþ Ioan
Fentea Maria
Toth Anton
Halou Livia
Ciurar Doina
Frãþilã Aurel
Priºcã Ana
Duca Toader
Pod- Lascu Valerie
Apolzan Maria
Ciulei Ioan
Vãduoi Petru
Sârbu Lucreþia
Iancu Maria
Cãlburean Viorelia
Cimpoier Andrei
Morar Maria
Vasiua Ana
Nicoarã Elisaveta
Iacob Gheorghe
Rusu Maria
Raicu Anica
Stiger Ana
Ticoi Gheorghe
Albu Maria
Rãduþ Axente
Tuto Odon Gyula
Beleiu Ioan
Barbu Olimpiu
Irod Maria
Frãþilã Augustin
Vasiu Iosif
Drãgan Letiþia
Cãtanã Ioan
Dragoman Ana
Micu Ana
Lingurar Achim
Toda Maria
Rusu Nicolae
Ghebenei Emanoil
Dobrotã Cornelia
Bãilean Emilia
Glonþiu Elisabeta
Filip Maria
Neagu Ana
Piþigoiu Ioan

01 iulie
01 iulie
01 iulie
01 iulie
01 iulie
02 iulie
02 iulie
03 iulie
03 iulie
04 iulie
04 iulie
04 iulie
05 iulie
05 iulie
07 iulie
07 iulie
09 iulie
11 iulie
11 iulie
11 iulie
13 iulie
14 iulie
14 iulie
15 iulie
16 iulie
16 iulie
17 iulie
17 iulie
18 iulie
19 iulie
20 iulie
20 iulie
20 iulie
20 iulie
21 iulie
22 iulie
23 iulie
23 iulie
24 iulie
24 iulie
25 iulie
25 iulie
27 iulie
27 iulie
27 iulie
28 iulie
28 iulie
29 iulie
30 iulie
31 iulie
31 iulie

91 de ani
87 de ani
83 de ani
82 de ani
80 de ani
91 de aniIlimbav
88 de ani
93 de ani
83 de ani
96 de ani
85 de ani
83 de ani
87 de ani
86 de ani
85 de ani
82 de ani
86 de ani
84 de ani
82 de ani
81 de ani
88 de ani
88 de ani
87 de ani
86 de ani
88 de ani
82 de ani
89 de ani
84 de ani
84 de ani
85 de ani
91 de ani
88 de ani
82 de ani
81 de ani
87 de ani
83 de ani
94 de ani
89 de ani
83 de ani
82 de ani
95 de ani
86 de ani
92 de ani
83 de ani
80 de ani
89 de ani
84 de ani
83 de ani
83 de ani
87 de ani
83 de ani

ªalcãu
Metiº
Nucet
Alþîna
Chirpãr
Netuº
Bîrghiº
Cornãþel
Peliºor
ªalcãu
Bîrghiº
Peliºor
Hosman
Roºia
Retiº
Ighiºu Vechi
Bîrghiº
Stejãriºu
Movile
Nocrich
Marpod
Dealu Frumos
Stejãriºu
Caºolþ
Ighiºu Vechi
Ghijasa de Sus
Gherdeal
Vecerd
Vecerd
Nocrich
Bîrghiº
Ghijasa de Jos
Retiº
Ghijasa de Sus
ªalcãu
Dealu Frumos
Mihãileni
Retiº
Caºolþ
Ighiºu Vechi
Fofeldea
Vecerd
Ighiºu Vechi
Iacobeni
Cornãþel
Ilimbav
Stejãriºu
Caºolþ
Fofeldea
Chirpãr

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

Despre o mare þeapã
Inima mã trage-n piept
Zi ºi noapte mã înºalã
Într-o zi am s-o aºtept
Sã-mi ofere socotealã

Nicu Ganea

Sângele mi-l furã hoaþa
Strop cu strop, puls dupã puls
Picurând îmi furã viaþa
Parcã-s vaca ei de muls
Dar nici eu nu m-oi lãsa
(S-o aud cã-mi face nazuri)
Când m-oi pune-a-o-ndesa
Cu belele ºi necazuri!
ªi-apoi las-o sã ciordeascã
Cât o vrea ºi sã mã-nþepe
Într-o zi o s-o las mascã
ªi - altã viaþã oi începe!

Casa noastrã
Ioan Gligor Stopiþã
Casa noastrã, tatã, se surupã
Pe un fundal de mari singurãtãþi.
Casa noastrã, mumã, cade-n râpã.
Puii veºniciei au acum mustãþi.
ªi din a cerului albã grãdinã
Luceafãrul ieºit-a ca sã-mi spuie
Clipind cu ne-nþeleasa lui luminã
De-o rãstignire-n ºapte cuie.
Din ceþuri ruginite cade teama…
Ce grav prohod e tata azi
ªi ce durere mare este mama!
Surorile sunt ciute printre brazi
Ca un destin ºi un blestem de-a valma
Printre popoarele pierdute de nomazi...

În mine larg Tu þi-ai deschis oceane
Francisc Lorenzi
În mine larg Tu þi-ai deschis oceane
Carafa sufletului ai umplut
M-ai inelat cu fructul ne-nceput
Ca un boier mi-ai dãruit noiane.
Iubirea Ta mi-a acordat vioara
În orchestra vieþii m-ai lãsat sã cânt
Gingaºe acorduri am sculptat în vânt

Partituri de aur îmi erau comoara.
Ciorchinii graºi se-apleacã peste suflet
În casa Ta roadele-n amiazã cresc
Slujirea este-un tainic umblet
În grãdinile palatului ceresc.
Tandru mã porþi în palme-n tainic sunet
În graþia dragostei mã unduiesc.
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SÃRBÃTOARE LA BRUIU,
Zilele culturale organizate de
Consiliul Judeþean Sibiu dedicate Vãii
Hârtibaciului, au ajuns la marginea
judeþului, în localitatea Bruiu, unde
oamenii sunt bucuroºi de oaspeþi, mai
ales dacã aceºtia sunt personalitãþi
politice ºi administrative.
S-au bucurat bruienii cã
autoturismele de lux au fãcut
cunoºtinþã cu drumul de piatrã ºi asfalt
gãurit, aducându-i în mijlocul lor pe
preºedintele CJ Sibiu, Ioan Cindrea,
prefectul
Ovidiu
Sitterli,
parlament arul Ioan Axente ºi
Constantin ªovãialã vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean.
Acelaºi drum l-au parcurs ºi
membrii ansamblului Cindrelul Junii
Sibiului veniþi la spectacolul intitulat
„Obiceiuri ºi tradiþii” pe care l-au
deschis cu o suitã de dansuri din
Banat.
Lumea s-a bucurat sã-i vadã pe
scena cãminului din satul lor pe
îndrãgiþii soliºti ºi dansatori ai
renumitului ansamblu pe care, pânã
acum i-au admirat numai pe sticla
televizorului. S-au bucurat bruienii sãi revadã ºi pe artiºtii ansamblului
Cununa din Agnita invitaþi ºi aceºtia
la minunatul spectacol.
Bucuria cea mai mare au avut-o
totuºi când pe scenã au urcat fetele ºi
bãieþii din satul lor care, pãstrând
obiceiul ºi tradiþia, au readus jocurile
strãbune, Muºamaua ºi Brâul. Tot aºa
cum s-au bucurat ascultând cântece de
pe Valea Hârtibaciului prezentate de

consãteanul lor Radu Dragomir care
a cântat ºi în duet cu Ioana Bogdan.
Afarã, la umbra pavilioanelor,
tinerii elevii ai ªcolii populare de Arte
ºi Meserii „Ilie Mincu” au prezentat
minunate
lucrãri
artizanale
reprezentative pentru Þara Oltului,
lucrate de ei sau de înaintaºii lor.
Pentru o zi Bruiul a ieºit din
liniºtea tradiþionalã, locuitorii lui s-au
bucurat de spectacol ºi sperã ca
drumurile spre satul lor sã devinã mai
accesibile, mai uºor de strãbãtut de cei
plecaþi prin Sibiu, Fãgãraº ºi Agnita
ori prin Spania, Italia ºi Germania.
I. Bârsan

2015

Fotbal juniori
C. S. A
gnita - F
or
es
ta Hor
ezu 1 - 0
Agnita
For
ores
esta
Horezu

Echipa de juniori a C.S Agnita, câºtigãtoare în meciul de baraj cu Foresta Horezu, pe
care a învins-o cu scorul de 1-0 , gol marcat de Sergiu Þinteanu. De remarcat prestaþia
portarului Mihai Laþcu.
Rândul de sus, de la dreapta la stânga: E. Drãgan (preºedinte CSA), Oanã R, Þinteanu
S, Ciurar A, Laþcu M, Pãrãu M (antrenor), Aldea C, Mihai B, Pãrãu M, Oliu C, (antrenor),
Niculiþã I, Fãcãleþ M – jos; Pleºa M, Mândra B, Dobre H, Sas D, Cismaº S, Pupãzã A,
Hegheduº I.

Tenisul de masã agniþean a trãit
noi momente de satisfacþie la
jumãtatea acestei luni
Cu sprijinul Primãriei oraºului ºi al
conducerii C T „A. T. Laurian” care ne-au
pus la dispoziþie cele doua sãli de sport
din incinta liceului, CS Agnita - tenis de
masã a organizat primul turneu din acest
an în Agnita, turneu de categoria „A”
înscris în circuitul naþional AMATuR
România. Cei peste 130 de participanþi,
amatori din toatã þara, ºi-au disputat
titlurile puse în joc la cele patru categorii
oficiale: copii cl. I - IV, copii cl. V - VIII,
Amatori ºi Open, dând naºtere unor
partide frumoase ºi echilibrate, disputate
într-o atmosferã de sportivitate totalã ºi
fair-play desãvârºit. Cum era de aºteptat,
favoriþii s-au impus în final la 3 din cele
patru categorii (Moca Mara - Medias la
copii cl. I - IV, Zelariu Petru - Târnaveni la
Amatori ºi Govoreanu Florin - Cisnãdie la
Open. Spre satisfacþia noastrã, elevul
nostru Valentin Toader a câºtigat la
categoria copii cl. V - VIII reuºind o
frumoasã revanºã în faþa lui Bogdan
Chibulcuþean - Târnãveni, învingãtorul sãu
ºi câºtigãtorul de la precedentul turneu de
copii din Or. Victoria din aceastã
primãvarã. Satisfacþia noastrã a fost cu atât
mai mare cu cât un alt elev al nostru,
Kondort Arpad a reuºit sã acceadã în finalã,
în condiþiile în care a fost imobilizat cu gips
la braþul de joc pânã înaintea turneului din
cauza unui accident stupid, dând o
adevãratã probã de curaj ºi devotament
pentru culorile clubului nostru. Bravo celor
doi copii, felicitãri pentru frumoasele

performanþe obþinute! Felicitãri se cuvin
deopotrivã ºi celorlalþi elevi ai noºtri
prezenþi la turneu, în special începãtorilor
de anul acesta, debutanþi plini de curaj,
într-o competiþie de asemenea anvergurã
dupã numai câteva sãptãmâni de
antrenamente! Aºadar, felicitãri copiilor:
Maria Dâlbea, Nicole Dâlbea, Emil Baºa,
Izabela Modoi, Andrei Popelca, Sergiu
Cioca, Cãtãlin Gabor, Adriana Ionaº, Maria
Ionas, participanþi la categoria copiilor,
precum ºi Andreei Popelca ºi
„partenerului” Ianis Zedler (cei mai tineri
participanþi, 3 ani ºi câteva luni!) pentru
prezenþa ºi „spectacolul” oferit celor
prezenþi în curtea liceului!
Felicitãri ºi celorlalþi participanþi la
acest turneu, din Agnita ºi de pretutindeni,
învingãtori ºi învinºi care au fãcut o
frumoasã propagandã acestei minunate
discipline sportive numitã tenis de masã!
Mulþumim pe aceastã cale sponsorului
principal al turneului, „Baum Games”,
susþinãtor fidel al tenisului de masã
agniþean, mulþumim prietenului nostru
EMI-TT pentru suportul logistic de
nepreþuit, mulþumim încã odatã Primãriei
ºi conducerii Colegiului Tehnic A. T. L.
pentru implicare, mulþumim tuturor
colaboratorilor ºi oamenilor de bine din
oraº care, ºi de aceastã datã, într-un fel sau
altul, au contribuit la desfãºurarea cu
succes a acestui turneu în oraºul Agnita.
Csaba Zedler
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