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Din tainele ºcolii…

Dupã ce s-a încheiat Sfânta Liturghie a dublei sãrbãtori,
Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena ºi Înãlþarea Domnului,
clopotele bisericilor ortodoxe din Agnita au sunat din nou ºi
un sobor de preoþi, urmaþi de credincioºi, au purces spre
Parcul Eroilor „Axente Lene” pentru a completa sãrbãtorile
creºtine cu cea laicã, dedicatã celor ce ºi-au dat viaþa pentru
þarã ºi neam, Ziua Eroilor.
În faþa monumentului, corul „Sfântul Nicolae” a întonat
Imnul Naþional ºi apoi Imnul Eroilor, pe ritmul cãruia
instituþiile din oraº au depus coroane de flori pe soclul unde
sunt scrise în piatrã numele agniþenilor cãzuþi la datorie în
cele douã rãzboaie.
A urmat oficierea unei slujbe religioase, pentru
pomenirea tuturor eroilor, a tuturor celor care de-a lungul
devenirii noastre istorice au murit pentru nemurirea
neamului.
Dupã sãvârºirea slujbei religioase, Protopopul Mihai
Naicu a vorbit despre istoria noastrã, despre principalele
evenimente care au dus la realizarea României ºi la libertatea
ei, toate presãrate de sacrificiul suprem al eroilor.

PENTRU TINERII HARNICI ªI SUFLETIªTI
O tabãrã de lucru cu voluntari va avea loc între 31 mai
- 5 iunie pe cei 7 km de linie dintre Cornãþel ºi Hosman pe
calea feratã îngustã Sibiu - Agnita. Scopul este de a
consolida calea feratã pentru a permite circulaþia unui tren
cu abur în septembrie, cu ocazia Zilelor Mocãniþei.
Lucrãrile vor include înlocuirea traverselor uzate, burarea
terasamentului, strângerea buloanelor ºi tirfoanelor,
reparaþia podurilor ºi completarea terasamentului cu piatrã
spartã. Ajutor preþios ºi expertizã vor oferii englezii de la
SARUK ºi Track Systems UK, în timp ce pentru voluntarii
Asociaþiei Prietenii Mocãniþei va fi un bun stagiu de
pregãtire. Vrei sã vii ºi tu?
Prietenii Mocãniþei
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A vorbit apoi Ioan Dragoman, Primarul oraºului Agnita,
care a subliniat faptul cã respectul ºi cinstirea eroilor trebuie
cultivatã în sufletul copiilor, pentru ca generaþiile urmãtoare
sã nu-i uite pe cei care au dat jertfa supremã pentru libertate.
I.Bârsan

„Lecþia de picturã …AL
…ALTFEL
TFEL’’
’’
În cadrul expoziþiei de picturã ,,O lume minunatã. Poezii
pentru copii’’ de la Casa de Culturã din Agnita preºcolarii ºi
elevii au avut ca sarcini didactice: sã recite versurile expresiv,
sã identifice pictura potrivitã de pe panou. Pentru ,,Lecþia
de picturã …ALTFEL’’ am folosit ca material didactic o
umbrelã uriaºã coloratã în roºu, galben, albastru ºi verde. Cu
ajutorul acesteia copiii au recunoscut ºi enumerat culorile,
au specificat care dintre petele cromatice lipsesc ºi le-au
denumit, au asociat culorile cu obiecte sau fenomene din
lumea care ne înconjoarã. În final au interpretat cântecul
,,Culorile se ceartã’’(muzica ºi text Raluca Andrei) s-au
implicat activ la menþinerea nuanþelor în aer fluturând umbrela
arãtând importanþa culorilor în viaþa noastrã.
„Voi, culorilor, sunteþi atât de nesãbuite. Vã certaþi care
este cea mai bunã, fiecare încercând sã fie deasupra celorlalte.
Nu înþelegeþi cã fiecare în parte aþi fost fãcute cu un scop
special, fiecare este unicã ºi diferitã? Luaþi-vã de mâini ºi
urmaþi-mã!” Fãcând ce le spuse ploaia, culorile se apropiarã
ºi se luarã de mâini. “De acum încolo”, zise ploaia, “când
plouã, fiecare dintre voi se va întinde de-a lungul cerului

într-un superb semicerc colorat. Curcubeul va fi un semn al
pãcii ºi al speranþei.” (Povestea curcubeului)
Organizator: profesor Cernea Marinela de la ªcoala
Gimnazialã ,,G.D.Teutsch’’ Agnita

Par
adã eco, de Ziua Int
er
naþionalã a Biodiv
er
sitãþii
aradã
Inter
ernaþionalã
Biodiver
ersitãþii
Vineri, 22 mai, pe la orele prânzului, agniþenii au fost
întrerupþi preþ de o orã din forfoteala ºi zumzetul specific
unei obiºnuite zile de târg: Parada costumelor eco, organizatã
cu ocazia Zilei Internaþionale a Biodiversitãþii, de cãtre ªcoala
Gimnazialã „G.D. Teutsch” Agnita. 200 de elevi din clasele IIV, costumaþi în materiale reciclabile ºi purtând pancarte
realizate de ei, însoþiþi de 14 cadre didactice, au scandat pe
strãzile oraºului: „Învãþãm la ªcoala Teutsch / În Românã ºi
în Deutsch. / Am venit sã reciclãm / Planeta sã o salvãm!” La
coloana celor mici s-au alãturat 40 de elevi din clasele V-VIII,
care, asumându-ºi rolul de ambasadori eco, au împãrþit
curioºilor 100 de pliante scrise ºi desenate de copii, cu sfaturi
privind reciclarea deºeurilor reciclabile.
Ce legãturã au deºeurile cu biodiversitatea? Organizaþia
Greenpeace estimeazã cã peste un milion de specii de animale
mor anual datoritã sufocãrii cu pungi de plastic sau a intoxicãrii
cu produºii toxici rezultaþi din degradarea acestora.

(continuare în pagina 3)
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Tren cu abur pe Valea Hârtibaciului
Cine suntem?
Suntem un grup de tineri voluntari, cu
vârste cuprinse între 22 ºi 41 de ani, de
profesii diferite (studenþi, arhitecþi,
programatori, istorici, avocaþi, ºoferi de
camion, etc.), susþinuþi de autoritãþile locale
ºi de entuziaºti britanici, care din vara lui
2008 ne adunãm în timpul liber pentru a ne
distra lucrând la calea feratã.
Principalul nostru obiectiv este
conser varea ºi restaurarea treptatã a
patrimoniului cãii ferate înguste care leagã
oraºele Agnita ºi Sibiu. Asta implicã lucrãri
de întreþinere cum ar fi erbicidarea, curãþirea
liniei de arbuºti, înlocuirea traverselor
deteriorate, întreþinerea podurilor,
întreþinerea ºi restaurarea clãdirilor,
restaurarea materialului rulant ºi relaþia cu
localnicii, în acelaºi timp încercând prevenirea
furturilor.
Pânã acum am reuºit, printre altele,
diminuarea furturilor ºi distrugerilor,
restaurarea câtorva clãdiri ale cãii ferate,
curãþarea liniei ºi completarea unora dintre
elementele lipsã de prindere a ºinelor,
construirea unui adãpost pentru vagoane ºi
restaurarea caroseriei unui vagon de cãlãtori.
Totodatã, în 2010 am organizat centenarul cãii
ferate aducând un tren cu abur pe ºinele
mocãniþei, iar de atunci plimbãm turiºtii cu
drezinele pe care ni le-am construit singuri.
Pe lângã muncã, ºtim sã ne ºi distrãm.
Facem excursii cu tematicã feroviarã,
schimburi de experienþã cu voluntari de la
cãi ferate din strãinãtate, organizãm expoziþii
foto, mese rotunde, strângeri de semnãturi,
concursuri cu copii ºi am fãcut chiar ºi un
flash mob.
Ce vrem sã facem?
În weekendul 26-27 septembrie 2015
vrem sã sãrbãtorim Zilele Mocãniþei aducând
din nou un tren cu abur, de data asta pe cei
7km de linie dintre Cornãþel ºi Hosman.

Un îndemn: Fii
precum albina
Când un domn cu multã carte încearcã
sã îþi spunã câtã deºteptãciune a adunat ºi
adunã omul în mintea lui, el va apela, de cele
mai multe ori, la expresia a tot cuprinzãtoare
pe care o presupune Enciclopedia Universalã.
Acesta ar fi prototipul intelectualului modest.
Însã, vrednicul ºi omenosul þãran-plugar
român îþi va da un exemplu mult mai simplu
ºi mult mai convingãtor. El te va duce în
prisaca lui, lãsând-o pe micuþa albinã sã-þi
explice ce înseamnã deºteptãciunea,
familia, copilãria, tinereþea, bãtrâneþea,
hãrnicia, curãþenia, perseverenþa,
punctualitatea, buna rânduialã, cinstea,
echitatea, corectitudinea, chibzuinþa,
diviziunea muncii, respectul faþã de
reginã, eficienþa economicã ºi
productivitatea. Toate la un loc
regãsindu-se în întreaga comoarã a
stupului, constând din miere, polen,
lãptiºor de matcã, apilarnil, propolis,
pãsturã, embrioni ºi larve de matcã, ca
ºi în fagurul de cearã, iar mai nou în
captarea, îmbutelierea ºi folosirea sprayului cu aer de stup în vindecarea ºi
ameliorarea afecþiunilor respiratorii la
omul asmatic. ªi când te gândeºti cã toate
aceste bunãtãþi ºi beneficii de sãnãtate omul
le obþine fãrã sã o „deranjeze” prea mult pe
vrednica albinã!
Numai cã în proverbialul sãu neastâmpãr,
acelaºi om a mai gãsit ºi alte câteva trebuinþe
în folosul lui. Chiar ºi cu riscul sacrificãrii vieþii
nevinovatei ºi harnicei albine: utilizarea
larvelor de puiet pentru conþinutul lor ridicat
în proteine, cu efecte benefice în combaterea
anemiilor ºi a stresului, iar veninul, din
înþepãtura acului de albinã, în tratarea unor
afecþiuni neurologice ºi reumatice.
Sibiu, luni, 9 martie 2015
Ioan Vulcan-Agniteanul
(ioan.vulcan@yahoo.ro)

Deºi în prezent circulãm pe acest tronson
cu drezinele noastre, pentru a suporta
greutatea unui tren va trebui sã înlocuim
câteva sute de traverse putrezite, sã
completãm elementele lipsã de prindere a
ºinelor, sã recondiþionãm douã poduri, sã
dezgropãm o trecere la nivel asfaltatã ºi sã
completãm terasamentul cu piatrã spartã. La
acestea se adaugã închirierea locomotivei cu
abur ºi logistica de transport, construirea
rampelor de descãrcare a materialului rulant
ºi organizarea evenimentului. Calea feratã
este totodatã declaratã monument istoric, iar
acþiunile de mai sus vor contribui la
restaurarea acestuia.
Evenimentul se vrea a fi primul dintr-o
serie care se va desfãºura anual ºi care va aduce
un beneficiu imediat agenþilor economici din
zonã, pe termen mediu va reduce furturile prin
conºtientizarea localnicilor ºi va creºte gradul
de implicare a autoritãþilor, iar pe termen lung

va contribui la reabilitarea mocãniþei ºi la
dezvoltarea turisticã a vãii Hârtibaciului.
Acþiunile din cadrul proiectului vor permite
desfãºurarea evenimentului ºi în anii urmãtori,
permiþându-ne ca în viitor sã ne concentrãm
pe materialul rulant.
Cum vom folosi fondurile primite?
(5.400 RON)
Cu fondurile strânse prin aceastã
campanie vom achiziþiona traverse, material
de prindere a ºinelor, piatrã spartã ºi vom
plãti un contractor pentru dezgroparea ºi
reamenajarea unei treceri la nivel cu ºoseaua.
Acest proiect va fi finanþat doar dacã va
strânge RON 5.400 pânã în 01/06/2015
Poþi urmãri progresul proiectului pe
pagina noastrã de Facebook:
https://www.facebook.com/
AsociatiaPrieteniiMocanitei
Vã mulþumim ºi vã aºteptãm la Zilele
Mocãniþei!
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Duminicã, 26 aprilie, Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã Microregiunea
Hârtibaciu a fost gazda primului eveniment
din cadrul proiectului „Cooperare pentru
promovarea patrimoniului cultural”, derulat
în parteneriat cu Asociaþiile GAL Podiºul
Mediaºului ºi GAL Dealurile Târnavelor. În
cadrul evenimentului începând cu data de
25 aprilie a avut loc un veritabil târg
meºteºugãresc, urmat, în data de 26 aprilie
de un spectacol ce a reunit 7 ansambluri
folclorice din cele trei microregiuni. Cu tema
„Patrimoniul imaterial”, conferinþa pentru
promovarea patrimoniului, susþinutã în sala
de ºedinþe a Primãriei Agnita a adus în faþa
auditoriului teme extrem de importante de
dezbãtut, precum multiculturalitatea, sau
pãstrarea valorilor rurale.
Asociaþia GAL Microrergiunea
Hârtibaciu a invitat în cadrul conferinþei
patru specialiºti în domeniu: Mihaela
Nevodar, muzeograf ºi director al Muzeului
Agnita, Eugen Vaida, arhitect – Director al
Asociaþiei Monumentum, Dorin Boilã,
arhitect, reprezentant al Direcþiei de Culturã
ºi Patrimoniu ºi profesorul Mircea Drãgan,
etnolog ºi folclorist.
Specialist al muzeului intercultural de
la Agnita, Mihaela Nevodar a susþinut
prezentarea elementelor prin care Valea
Hârtibaciului pãstreazã încã multe dovezi din
care reiese interculturalitatea zonei.
Eugen Vaida a explicat la rândul sãu
auditoriului ce presupune conservarea
patrimoniului ºi care sunt direcþiile
principale pentru realizarea acestui obiectiv.
Ideea arhitectului Vaida a fost
continuatã de prezentarea colegului arhitect,
Dorin Boilã. Invitaþii au putut sã afle care
sunt modelele de bunã practicã pentru
pãstrarea identitãþii culturale a zonelor

rurale de la arhitectul Dorin Boilã. Acesta a
susþinut o prezentare a informaþiilor culese
din activitatea sa.
Profesorul Mircea Drãgan a fãcut
deliciul invitaþilor prin prezentarea mai
multor obiceiuri ºi tradiþii pe Valea
Hartibaciului. Drãgan a cântat câteva versuri
din cântecele populare culese de-a lungul
carierei.
Dezbaterea s-a încheiat cu discuþii
informale despre temele propuse de
vorbitori ºi proiectele viitoare pe care GAL
Microregiunea Hârtibaciu ºi le propune în
vederea prezer vãrii ºi promovãrii
patrimoniului cultural, pentru etapa de
finanare 2014 -2020.
Proiectul celor trei parteneri GAL îºi
propune promovarea ºi conservarea
patrimoniului cultural, material ºi imaterial,
din teritoriile GAL Microregiunea
Hârtibaciu, GAL Podiºul Mediaºului ºi GAL
Dealurile Târnavelor. Obiectivul propus va
fi îndeplinit prin organizarea mai multor
evenimente, atât dezbateri cât ºi spectacole
cu specific folcloric, sau târguri ale
producãtorilor tradiþionali din cele trei
teritorii: Hârtibaciu, Podiºul Mediaºului ºi
Dealurile Târnavelor.
Proiectul „Cooperare pentru
promovarea patrimoniului cultural” va
continua cu evenimente similare,
programate la Dumbrãveni ºi Biertan, în 910 mai ºi respectiv 23-24 mai 2015. Bugetele
cooperãrii celor trei teritorii, finanþate prin
Axa Leader, Mãsura 421, PNDR însumeazã
aproximativ 86.000 de euro.

Elena Curcean,
Manager ASOCIAÞIA „GRUPUL DE
ACÞIUNE LOCALÃ MICROREGIUNEA
HÂRTIBACIU”
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De la P
oliþie ...
Poliþie
Cum vine vremea bunã, cum anumite
personaje încep sã adulmece posibilitatea
unei „afaceri” care le iese dintr-o casã
nesupravegheatã sau nelocuitã, o anexã
gospodãreascã puþin mai îndepãrtatã de
zonele locuite sau un ºantier în lucru. Doar,
bani, se pot face din orice …
Aºa au gândit probabil cei care, în
Alþîna, au profitat de lipsa de acasã a
proprietarului ºi de faptul cã acesta nu a
încuiat uºa ºi au sustras bunuri în valoare
de aproape 300 lei. Sau cei care, în
Merghindeal, de la o pensiune din afara
oraºului au sustras utilaje de construcþii de
peste 1.000 lei. Tot de aproape 1.000 lei a
fost paguba ºi la ªcoala din Nocrich unde
doi minori au fost depistaþi în interiorul
instituþiei în timp ce se îndeletniceau cu
rãvãºitul ºi distrusul lucrurilor din ºcoalã.
Paguba cea mai mare s-a înregistrat la
Agnita unde, dintr-un loc de depozitare, au
fost sustrase unitãþi de calculator ºi
dispozitive periferice de aproape 2.000 lei.
În ultima vreme, pe drumurile publice
de pe Valea Hîrtibaciului, controalele
rutiere au devenit o prezenþã obiºnuitã. E
drept, au ºi rezultate. Astfel, la Stejãriºu a
fost depistat G.S. de 24 de ani din Ruja care
conducea un moped înregistrat dar fãrã a
poseda permis de conducere. La Retiº a
fost depistat S.N. de 66 de ani din Retiº
care conducea un motociclu înregistrat la
Brãdeni dar fãrã sã posede permis de
conducere ºi având o îmbibaþie alcoolicã
de 0,25 mg/l alcool în aerul respirat iar la
Agnita C.C. de 33 de ani din Agnita,
conducea un autoturism având o îmbibaþie
alcoolicã de 0,81 mg/l alcool în aerul
respirat. „Campionul” acestor controale a
fost O.M.I. de 30 de ani din Vãrd, care a
fost depistat conducând un tractor rutier
care nu avea plãcuþe de înmatriculare sau
înregistrare, fãrã a avea permis de
conducere ºi fiind sub influenþa alcoolului
- 0,18 mg/l alcool în aerul respirat.
Se pare cã temperaturile ridicate din
ultima vreme au fãcut sã clocoteascã
sângele în unii dintre concetãþenii noºtri.
Nu ne putem explica altfel cum de s-a pornit
o altercaþie, ce a avut loc în Coveº, între
ºase persoane. Da … aþi citit bine. ºase
persoane ! Doi agniþeni, M.L. de 38 de ani
ºi D.M.N. de 29 de ani, s-au deplasat în
Coveº unde au oprit un atelaj hipo în care
se aflau patru coveºeni: C.I. de 20 de ani,
Z.C.D. de 17 ani, A.I.R. de 19 ani ºi V.P.E.
de 15 ani. De la câteva vorbe de ocarã ºi
acuzaþii schimbate între cele douã pãrþi s-a
iscat o altercaþie în urma cãreia toþi cei
aflaþi în cãruþã au ajuns la spital cu rãni
provocate de un obiect ascuþit, numitul C.I.
fiind într-o stare destul de gravã.
Cercetãrile continuã, aºteptându-se
rezultatul Institutului de Medicinã Legalã
în vederea încadrãrii faptelor.
Vã mai facem cunoscut cã la Bîrghiº a
fost gãsitã o persoanã decedatã la domiciliu,
cunoscutã fiind ca suferind de diabet iar la
Agnita, în exteriorul oraºului în apropierea
unei anexe gospodãreºti, a fost gãsitã o altã
persoanã decedatã. Nu au fost gãsite urme
de violenþã pe nici una dintre aceste
persoane ºi se aºteaptã rezultatul
expertizei medico-legale în vederea
continuãrii cercetãrilor.
În speranþa cã evenimentele la care sã
fie necesarã prezenþa poliþiei vor fi tot mai
rare vã asigurãm cã poliþiºtii de pe Valea
Hîrtibaciului vor fi …
… Mereu alãturi de dumneavoastrã!
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Cu Mãrgelatu prin Viena
Astfel ºi-a titrat postarea pe Facebook
unul dintre participanþii la proiectul ºcolar
derulat de curând.
„ªcoala altfel” a însemnat pentru elevii
de la secþia germanã a ªcolii Gimnaziale „G.
D. Teutsch” din oraºul nostru o frumoasã ºi
interesantã experienþã: în perioada 7 – 12
aprilie 2015 ei au participat la un proiect de
parteneriat cu o ºcoalã din Austria. Meritul
realizãrii acestui parteneriat l-a avut, în primul
rând, Dr. Liselotte Renkin, o veche prietenã
a ºcolii noastre care a ºi predat câþiva ani la
noi în ºcoalã. Aceasta s-a implicat constant în
proiecte comune româno-austriece, a gãsit
sponsori pentru copii cu posibilitãþi materiale
reduse, a organizat excursii ale austriecilor
în România, a þinut conferinþe în Austria
despre România etc. În al doilea rând, foarte
importantã a fost organizarea cazãrii ºi a
activitãþilor din Austria realizatã de
profesoarele Stefanie Neid, Regina
Gossinger, Martina Hirschbuchler de la No.1
Hauptschule din Wolkensdorf – Austria. Cu
birocraþia româneascã ºi cu pregãtirea
deplasãrii au avut de luptat profesorii Marina
Floriþã – directoarea ºcolii – Varga Ioan ºi
Gull Inge. Am primit sponsorizãri de la
farmacistul Naicu Ieronim ºi de la doamna
Liselotte Renkin. Datoritã lor am putut realiza
un cost al transportului per/elev mai scãzut,
astfel cã au putut beneficia de aceastã
deplasare ºi elevi fãrã posibilitãþi materiale.
În ziua de 7 aprilie, la ora 6 era agitaþie
mare în faþa Poºtei din Agnita; era lume
neobiºnuit de multã pentru aceastã orã
matinalã, venitã sã-ºi conducã copiii la
autocar. Dupã îmbrãþiºãri, ultimele sfaturi ºi
luãri de rãmas bun, pornim în noua aventurã,
24 de elevi ºi trei cadre didactice (Varga Ioan,
Gull Inge ºi Boltres Reinhard). Cãlãtoria s-a
desfãºurat fãrã evenimente nedorite, dacã
uitãm faptul cã, la graniþa cu Ungaria, toþi am
fost obligaþi, pe frig ºi vânt, sã coborâm din
autocar ºi sã ne aliniem cu paºaportul în mânã
în faþa vameºului maghiar.
Am ajuns la Wolkensdorf în seara
aceleiaºi zile; am fost aºteptaþi de profesori
ºi elevii însoþiþi de pãrinþi de la ºcoala din
Wolkensdorf; copiii au fost repartizaþi la
familii.

În zilele de miercuri ºi joi am avut un
program complex: dimineaþa – participare la
orele de curs, dupã-amiazã – vizite la obiective
turistice. Copiii noºtri veneau împreunã cu
copiii-gazdã la ºcoala la care aceºtia învãþau;
erau trei ºcoli diferite. Orele începeau la 7.40,
iar primele douã ore erau fãrã pauzã între
ele. La ora 12 luam masa care era pregãtitã
într-una dintre ºcoli – de cãtre elevi ºi
profesorii de gospodãrie. Au fost ºi mâncãruri
mai puþin obiºnuite în meniul nostru zilnic,
cum ar fi supe-creme sau spaghetti. Fiecare
elev a intrat la orele la care participa elevulgazdã, astfel cã elevii noºtri au asistat la ore
de matematicã, germanã, englezã, muzicã,
sport, biologie, fizicã etc. Toþi am fost
impresionaþi de dotarea materialã a ºcolilor
respective, de la clãdire pânã la materialele
necesare lecþiilor. Fiecare clasã este dotatã
cu un bogat material didactic ºi mijloace

audio-vizuale. În funcþie de caracteristicile
claselor, existã profesori de sprijin, astfel cã,
la unele ore erau ºi trei profesori în clasã. La
una din ºcoli este ºi o secþie de învãþãmânt
special unde numãrul întregului personal este
aproape egal cu numãrul elevilor.
Elevii noºtri s-au ridicat la înãlþimea
aºteptãrilor, fiind lãudaþi de mulþi profesori
austrieci pentru cunoºtinþele lor, implicarea
la lecþii, abilitãþile practice arãtate. La unele
ore, elevii români au fost rugaþi sã le
vorbeascã sau sã le rãspundã la întrebãri
elevilor austrieci despre ºcoala ºi oraºul
nostru, despre Transilvania ºi România. ºi noi,
profesorii, am intrat la clasele unde erau ºi
elevi români ºi am purtat un dialog pe aceleaºi
teme cu elevii austrieci. Acest schimb de
experienþã ne-a fost folositor tuturor ºi ne-a
fãcut mare plãcere participarea la ore, atât
elevilor, cât ºi profesorilor.
În seara zilei de vineri am avut o întrunire
în holul imens al ªcolii Nr.1 din Wolkensdorf:
elevii - gazde ºi oaspeþi, profesori ºi pãrinþi.
A participat ºi doamna primar a localitãþii care
ºi-a exprimat bucuria de a ne avea oaspeþi ºi
a urat succes colaborãrii dintre cele douã
ºcoli. Noi am prezentat o expunere în PowerPoint despre Transilvania ºi Agnita (Boltres
Reinhard) ºi un dans popular românesc, iar
un grup de eleve austriece a prezentat un
dans modern. Eu am prezentat ºcoala noastrã
ºi am rãspuns la întrebãrile puse pe aceastã
temã. Am avut prilejul sã cunoaºtem gazdele
la care au fost cazaþi copiii noºtri, printre
acestea, spre bucuria noastrã, ºi români
stabiliþi în Austria.
Programul nostru a cuprins ºi vizite la
obiective turistice. Miercuri dupã-amiazã,
însoþiþi de domnul Ernst Wolfram, pensionar,
bun cunoscãtor al Vienei, am vizitat centrul
oraºului. Cu competenþã, ne-a arãtat ºi
explicat istoricul principalelor clãdiri din
centrul Vienei. Elevii au admirat Stefansdom
– catedralã catolicã vestitã prin mãreþia
arhitecturii ºi frumuseþe, s-au plimbat pe
strãzi cu rezonanþã istoricã, au vizitat Hofburg
– palatul imperial al habsburgilor cu vestitele
statui: a prinþului Eugen – apãrãtorul Vienei
împotriva turcilor - ºi a împãrãtesei Maria
Tereza.

Plimbându-ne pe strãzile din „Innere
Stadt” am avut surpriza sã-l întâlnim pe
actorul Florin Piersic – celebrul Mãrgelatu.
Nu ne venea sã credem, este el cu adevãrat
sau nu. Când a ajuns în dreptul nostru ºi nea auzit vorbind româneºte, a intrat în vorbã
cu noi, ne-a întrebat de unde venim ºi cu ce
ocazie în Viena. Când a aflat cã suntem din
Agnita, lângã Sibiu, ne-a întrebat dacã am vrea
sã ne fie oaspete, la care noi am rãspuns, cu
mult entuziasm, afirmativ. A fost deosebit de
prietenos, cum îi este firea, a fãcut poze cu
întregul grup, cât ºi individual cu unii elevi.
I-a întrebat pe copii „Cine-i ºeful vostru,
mustãciosul acela?” Vãzând cã fac poze
copiilor, m-a întrebat dacã nu vreau sã fac ºi
eu o pozã cu el. Am acceptat, bineînþeles, iar
la despãrþire ne-am strâns mâna. Galant,
doamnei Inge Gull i-a sãrutat mâna, ea
propunându-ºi sã nu se mai spele o sãptãmânã
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În schimb, dacã le reciclãm, din 8 peturi
se poate face un tricou!
În frunte cu Ecoman, un roboþel din
carton pe post de mascotã a concursului,
parada a pornit de la corpul B al ºcolii (fosta
ºcoala 3), întregindu-se cu clasele de la corpul
A în piaþa Primãriei. Apoi am bãtut împreunã

perioada concursului.
Colectând nu numai deºeuri, ci ºi
zâmbetele trecãtorilor, parada a fost de fapt
doar un pas spre clasamentul final, care va
avea loc în luna iunie. Un pas mic în
competiþie – unul enorm în educaþie!
Cornelia David – Coordonator

centrul pânã în Parcul Eroilor ºi am încheiat
marºul la sediul partenerului concursului –
Staþia de Colectare Selectivã ºi Sortare a
Deºeurilor Agnita.
Acþiunea se înscrie în cadrul competiþiei
naþionale „ªcoala Zero Waste”, organizatã de
Asociaþia Ecostuff Romania, în parteneriat cu
grupul de firme Continental. La clasamentul
intermediar, efectuat la nivel naþional dupã o
lunã de concurs, ºcoala noastrã s-a situat pe
locul 13 din 122 de ºcoli participante. Un loc
foarte bun, dacã þinem cont de faptul cã
concurãm cu ºcoli mari, din marile oraºe,
unde, de exemplu, un singur fast-food poate
produce cantitatea de doze de aluminiu
colectatã în Agnita, la nivelul întregului oraº.
Ca urmare a campaniei de promovare
derulatã de elevi ºi de pãrinþi „din poartã-n
poartã”, peste 25 de agenþi economici au fost
de acord sã „doneze” copiilor deºeurile
reciclabile colectate la sediul firmei pe
pe mâna aceea…! De la poza fãcutã cu
„Mãrgelatu” vine ºi titlul articolului.
În continuare am vizitat Muzeul de
ªtiinþe Naturale cu sute de încãperi ºi sute
de mii de exponate. Bineînþeles cã cele douã
ore rezervate acestuia nu ne-au fost
suficiente; trebuia sã ajungem înapoi la ora
stabilitã. Aceastã dupã-amiazã a fost deosebitã
ºi datoritã faptului cã, autocarul fiind defect,
am circulat din Wolkensdorf pânã în centrul
Vienei cu trenul ºi apoi cu metroul, acelaºi
lucru fãcându-l ºi la întoarcere. Metroul are
porþiuni pe care circulã ºi la suprafaþã –
metrou aerian – lucru care îl face ºi mai
interesant, alãturi, bineînþeles de staþiile
imense ºi scãrile rulante.
Joi dupã-masã am vizitat site-ul
arheologic Carnuntum, situat în stânga
Dunãrii, la jumãtatea distanþei dintre Viena
ºi graniþa cu Ungaria. El a apãrut ca o tabãrã
a armatei romane pentru apãrarea graniþei
de pe Dunãre împotriva triburilor germanice.
Sub împãratul Traian, a ajuns cartierul
permanent al Legiunii a XIV-a Gemina.
Carnuntum are ºi o parte civilã, un adevãrat
oraº roman din care unele clãdiri au fost
restaurate, cum sunt „Villa Urbana” – palatul
unui om înstãrit, cu bãi reci ºi calde etc. ºi
„Casa lui Lucius” – locuinþa unui om de rând.
Casele reconstruite sunt funcþionale, astfel
cã trãieºti pe viu atmosfera romanã de acum
2000 de ani. În afarã de muzeul în aer liber,
Parcul Arheologic mai cuprinde un amfiteatru
ºi „Heidentor”- poarta pãgânã (un arc de

triumf din vremea lui Constantinius II). La
sfârºitul vizitei ghida l-a îmbrãcat pe unul
dintre elevi (Naicu Tudor) într-o togã romanã,
lucru care a încântat întregul grup.
Vineri am participat la o singurã orã de
curs pentru a avea mai mult timp de vizitat
în Viena. Am început cu imensul castel
Schönbrunn ºi frumosul parc aparþinãtor.
Pentru a putea vedea cât mai mult, ne-am
folosit de un trenuleþ care fãcea turul
întregului parc. Atracþia principalã a fost însã
Grãdina Zoologicã, una dintre cele mai vechi
ºi mai mari din Europa. N-am avut nici timpul,
nici rezistenþa fizicã pentru a vizita întreaga
grãdinã zoologicã, astfel cã ne-am limitat la
atracþiile principale. De aici ne-am dus la
Prater, vestitul parc de distracþie din Viena,
unde fiecare a ales modul în care vrea sã se
distreze. ªi aici timpul a fost prea scurt, iar
unele „distracþii” erau prea scumpe pentru
buzunarul nostru.
Ziua de sâmbãtã ºi duminicã dimineaþa
le-a petrecut fiecare elev în „sânul familiei”
care l-a gãzduit. Copiii au avut astfel
posibilitatea sã descopere lucruri noi
împreunã cu familiile-gazdã, sã se cunoascã
ºi sã se împrieteneascã mai bine.
Duminicã, la ora 13, ne-am întâlnit în faþa
ºcolii, unde, dupã ce am fãcut câteva poze de
grup, ne-am luat rãmas bun de la ospitalierele
noastre gazde ºi am pornit spre casã. Dupã
un drum lung, fãrã incidente, am ajuns acasã
unde copiii, obosiþi dar entuziaºti ºi mulþumiþi
ºi-au îmbrãþiºat pãrinþii.
Prof. Ioan Varga

G AZET
A HÂRTIBACIUL
UI
AZETA
HÂRTIBACIULUI

4

Din tainele ºcolii…
Un cunoscut proverb arab spune cã o
carte este o grãdinã pe care o duci cu tine în
buzunar. Iar scriitorul francez, Voltaire pleda
pentru cultivarea propriei grãdini ca împlinire
în plan spiritual („Il faut cultiver notre
jardin”). Sabina Notar, elevã în clasa a IX-a A
la Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” Agnita are
acum în tainele inimii ei (ºi) o Menþiune la
Concursul Naþional de Creaþie „Ana
Blandiana” de la Brãila, dupã distincþiile
obþinute la Concursul Naþional „Ocrotiþi de
Eminescu” din ianuarie ºi la faza judeþeanã a
Olimpiadei de Limba ºi Literatura Românã,
desfãºuratã în februarie 2015, la Colegiul
Naþional „Octavian Goga” din Sibiu. Ne
bucurãm pentru rezultatele deosebite pe care
Sabina Notar le-a obþinut în acest an ºcolar,
confirmând, încã o datã, faptul cã are talent
ºi cã prin muncã ºi eforturi constante poate
sã se regãseascã printre cei mai buni.
Amintim faptul cã la Concursul Naþional de
la Brãila, desfãºurat pe patru secþiuni
(creaþie, criticã literarã, traducere din lirica
Anei Blandiana ºi interpretare folk) au
participat peste 1200 de concurenþi din 36
de judeþe, la fiecare secþiune oferindu-se trei
premii (I, II, III) ºi câte trei menþiuni,
concursul fiind înscris în CAEN 2015. Sabina
a participat la secþiunea de Criticã literarã,
cu analiza a douã texte din opera Anei
Blandiana ºi a lui Rainer Maria Rilke, tematica
acestei ediþii, a IV-a, fiind Anotimpurile
poetice. Juriul a fost prezidat de cunoscutul
scriitor Nicolae Bãciuþ, care a fost ºi editorul
celor patru volume dedicate lucrãrilor

Odã primãverii – un vals al
gândurilor înflorite …la Agnita
Primãvarã – o picturã parfumatã...,
iatã o metaforã idealã care surprinde
frumuseþea fãrã de seamãn a naturii
reînviate. Sub semnul acestei
frumuseþi divine s-a desfãºurat ediþia
a treia a Concursului Judeþean „Odã
primãverii”, înscris în Calendarul
Activitãþilor Educative ale ISJ Sibiu,
anexa C, poziþia 12, pentru anul ºcolar
2014-2015. Peste 400 de elevi din
judeþul Sibiu ºi din judeþele limitrofe
au participat la concursul organizat de
Colegiul Tehnic „A. T. Laurian”
Agnita, coordonat de prof. Margareta

Agnita ºi a unor personalitãþi locale,
care dovedesc respect faþã de actul de
culturã ºi faþã de cei care trudesc
pentru organizarea unui asemenea
eveniment de amploare.
Frumuseþea este o expresie a
divinitãþii, frumuseþe vizibilã în
sufletele micilor artiºti, creatorii de
mâine. Organizarea unui asemenea
concurs pune în valoare un imens
potenþial artistic al elevilor, care au
ºansa de a se manifesta estetic
(printre care regãsim ºi elevi
agniþeni), fapt care nu poate decât sã

Vecerzan, director adjunct, ºi de
subsemnata, responsabili pentru
fiecare secþiune fiind prof. Niculina
Gãinã, prof. Ana Calborean, prof.
Eleonora Tudoran (secþiunea Concurs
interactiv de Limba Românã), prof.
Angelica Banu ºi prof. Raluca Teglaº
(secþiunea Picturã), prof. dr. MariaDaniela Lorinczi Pãnãzan (secþiunea
Creaþie), prof. Bogdana-Otilia Lãstun,
prof. Anghelina Paraschiva ºi prof.
Florin
Vecerzan
(secþiunea
Meºteºuguri). Ne-am bucurat, aºadar,
de o participare numeroasã care
dovedeºte interesul crescut faþã de
promovarea talentelor ºi a celor care
reuºesc, cu pricepere ºi cu pasiune,
sã-ºi exprime sensibilitatea ºi
creativitatea, metafore sublime de
exprimare a firii umane, cãutãtoare de
sens ºi de frumos. Premierea
laureaþilor a avut loc în data de 28 mai
2015, în prezenþa unui public
numeros, a conducerii Colegiului din

ne bucure pe toþi (profesori, pãrinþi,
comunitate localã). Dincolo de
promovarea autenticã a imaginii ºcolii
în judeþ ºi nu numai, concursul a
evidenþiat rolul deosebit pe care
ºcoala îl are în viaþa elevilor, nu doar
în aspectele ei concrete de predareînvãþare, cât ºi în promovarea
activitãþilor nonformale sau
extraºcolare, menite, împreunã, sã
inoculeze convingerea cã învãþarea
lecþiilor nu se face exclusiv în sala de
clasã, ci pe tot parcursul vieþii.
Felicitãm cordial pe laureaþii
acestei ediþii ºi nãdãjduim ca
rezultatele de azi sã fie flori de Luminã
pentru viitorul acestor copii
merituoºi. Primãvarã... - O picturã
parfumatã cu vibrãri de violet. / În
vitrine, versuri de un nou poet, / În
oraº, suspinã un vals de fanfarã.
Paginã realizatã de
Prof. dr. Maria-Daniela
Lorinczi

laureaþilor: Copilul din anotimpuri (poeme),
Dincolo de anotimpuri (poezii / eseuri),
Vârstele anotimpurilor (analizã literarã) ºi
Ana Blandiana – Octombrie, Noiembrie,
Decembrie (traduceri). Felicitãri, Sabina, ºi
mult succes în proiectele viitoare! Sperãm
ca rezultatul obþinut sã fie un imbold ºi pentru
alþi tineri de perspectivã din Agnita, care sã
înveþe, pas cu pas, cã talentul ºi munca sunt
ingrediente din reþetele de succes ale vieþii
celor care îºi dau seama, la timp, cã e bine sã
cultivi propria grãdinã ºi sã înmulþeºti talanþii
pe care i-ai primit ca dar al divinitãþii pentru
împlinirea profesionalã ºi nu numai.
Maria-Daniela Lorinczi
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Orbitã de puterile iernii care
acopereau nestrãbãtutul codru, încet, m-am
apropiat. Iar când ajunsesem, acolo erau
numai troiene de zãpadã ºi nu se zãrea nici
þipenie de om. Am rãtãcit, îndurând foamea
ºi gerul cumplit. Deodatã, o luminã puternicã
se zãrea printre strãjerii codrului. Am urmat
fiorul de luminã.
Dar ce sã vezi? Erau patru crãiese
care dansau în jurul unui foc imens. Prima
crãiasã
avea o rochie fãcutã din fulgi, pantofii
de un alb mirific pur, iar coroana îºi umplea
ochii de luminã. A doua crãiasã avea rochia
alcãtuitã dintr-un covor de un verde crud
împodobit cu bãnuþi de pãpãdie, iar în jurul
ei dansa un vânt voios, primãvãratic. A treia
crãiasã strãlucea mai tare decât luceafãrul,
iar rochia ei era croitã din mãtase de cireºe,
presãratã cu sclipici auriu, ºi îºi zicea Vara
înãbuºitoare. Cealaltã avea o rochie
plumburie, împodobitã cu frunze adormite.
Le-am întrebat cine sunt ºi ce cautã
în lumea copilãriei mele. Mi-au spus cã ele
erau cele patru surori ale anului. Parcã erau
magice! Îºi inspirau atâta veselie!
Crãiasa cu veºminte de cristal îmi ºoptea
cã am ajuns pe tãrâmul anotimpurilor
urmând firul de luminã. Crãiasa care readuce
natura la viaþã mã invitã la dans. Ea îmi
povestea cã împãratul, Anul, pleacã din patru
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în patru ani într-o cãlãtorie interstelarã, iar
ele pot petrece împreunã o zi.
În acel moment, tãrâmul a început sã
se cutremure. Împãratul An veni acasã mai
devreme decât era aºteptat ºi aflã cã un copil
(eu.......) i-a cãlcat ºi invadat împãrãþia.
Tremura. Trebuia sã plec imediat de acolo.
Mi-era teamã, dar fiecare crãiasã îmi
oferi un cadou: crãiasa primãverii îmi dãruise
un ghiocel vrãjit, crãiasa verii îmi oferi o razã
de soare, crãiasa toamnei îmi dãrui un mãr
de aur, iar crãiasa iernii îmi dãdu un cadou
nemaipomenit: ziua de 29 februarie. Am adus
darurile cu mine ºi le-am adus pe pãmânt, în
lumea copilãriei mele fericite. Uite aºa a
apãrut o nouã zi în calendar. Crãiasa spunea
cã atunci când Anul este plecat, eu pot sufla
peste cadoul oferit ºi mã voi trezi, într-o
clipitã, lângã ele, ºi vom putea petrece o zi
minunatã, ziua de 29 februarie.
Mã trezesc cu parfumul florilor de
april inundându-mi gândurile: fusesem pe
tãrâmul anotimpurilor, alãturi de crãiasa
acestora ºi celelalte trei surori ale ei. Am
realizat cã fiecare anotimp are ceva deosebit.
Þie, cititorule, îþi dãruiesc un strop
de fericire de la Crãiasa anotimpurilor, strop
care sã îþi umple sufletul de speranþã!
Muntean Georgiana-Daniela,
Colegiul Tehnic August Treboniu
Laurian Agnita, Clasa a V-a A
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )
„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

Credinþa, condiþie a
Credinþa,
mântuirii subiective
Biserica noastrã ne învaþã cã mântuirea
subiectivã - sau personalã - este un proces
care se înfãptuieºte prin lucrarea a doi factori:
Dumnezeu ºi omul însuºi. Din partea lui
Dumnezeu ni se dãruieºte harul divin, iar din
partea omului sunt necesare credinþa ºi
faptele bune.
Într-o zi deosebitã, o persoanã deosebitã,
la o discuþie liberã, mi-a pus o întrebare:
- Pãrinte, preoþii cred în Dumnezu?
Probabil cã, persoana respectivã va fi fost
zdruncinatã în propria-i credinþã de atitudinea
greºitã, a vreunui slujitor al Bisericii.
Am spus ceva de Gala Galaction, am
folosit un citat al lui Antonie, fostul mitropolit
al Ardealului, dar am simþit cã n-am fost
convingãtor. Mi-a lipsit ceva. Mã simþeam
strâmtorat. Cum sã vorbeºti cuiva despre
credinþa în Dumnezeu în câteva momente?
Mai auzisem întrebarea asta ºi... m-am gândit
la aceste rânduri.
În Sfânta Scripturã sunt descrise minuni
sãvârºite de Iisus Hristos, când, vindecând
diferite persoane care veneau la El, mai întâi
le întreba: “Crezi cã pot sã fac Eu aceasta?”
“Cred, Doamne!”, I se rãspundea. Apoi,
Mântuitorul conchidea: “Fie þie dupã credinþa
ta!”, sau: “Credinþa ta te-a mântuit!”. ªi cel
care pânã atunci era bolnav, se fãcea sãnãtos.
Spunem aºadar, cã persoana respectivã
avea o mare credinþã. Sutaºul din Evanghelie
s-a apropiat de Iisus, rugându-L: “Doamne,
sluga mea zace în casã, slãbãnog, chinuinduse cumplit”. Dar Domnul îl liniºteºte “Venind,
îl voi vindeca!” Sutaºul rãspunzând, I-a zis:
“Doamne, nu sunt vrednic sã intri sub,
acoperãmântul meu, ci numai zi cu cuvântul
ºi se va vindeca sluga mea. Cã ºi eu sunt om
sub stãpânirea altora ºi am sub mine ostaºi
ºi spun acestuia: Du-te, ºi se duce; ºi celuilalt:
Vino, ºi Vine; ºi slugii mele: Fã aceasta ºi
face”. Auzind; Iisus S-a minunat ºi a zis:
“Adevãrat grãiesc vouã; la nimeni în Israel,
n-am gãsit atâta credinþã.”
Dar, în alta parte, tot Mântuitorul ne
spune: “De veþi avea credinþã cât un grãunte
de muºtar ºi veþi spune muntelui sã se arunce
în mare, se va arunca.” Aceste cuvinte mã

pun pe gânduri, pentru cã trebuie sã mã
opresc la dimensiunea bobului de muºtar.
Sutaºul din Evanghelie avea o mare credinþã,
dar care nu era nici cât un grãunte de muºtar.
Era departe! Era mãrginit! Mântuitorul, prin
comparaþia cu grãuntele de muºtar, ne invitã
la modestie ºi nu ne dã voie sã ne lãudãm cu
credinþa. Credinþa noastrã este micã ºi atât!
(Sau intrãm asimptotic sub dimensiunea
bobului de muºtar, cum spunea un filosof.)
Vãd la televizor un V.I.P.: sunt credincios,
merg la bisericã, fac rugãciuni etc., dar
credinþa lui este aºa micã încât nu gãsesc
termen de comparaþie, nu o pot mãsura, mai
ales, ºi pentru cã apare la T.V.
Într-adevãr condiþia mântuirii este
credinþa, pentru cã din credinþã împlinim ºi
faptele bune. Mã uit acum, tot la televizor, ºi
vãd o ºtire care-mi spune cã un tatã ºi-a
sugrumat copilul, pentru cã fiind “în divorþ”
cu soþia, nu a vrut sã-l lase acesteia. Ura...
este mai mare decât dragostea?
În duhul Evangheliei, Zoe Dumitrescu
Buºulenga spunea: “Cred Doamne... dar ajutã
necredinþei mele!” ªi Gala Galaction vorbea
de necredinþa “din casele preoþilor”. Când
Petre Þuþea a fost întrebat: “Vã e fricã de
moarte?”. A rãspuns: “De ce sã-mi fie fricã?
Abia aºtept sã mã-ntâlnesc cu Eminescu ºi
ªtefan cel Mare!”
Credinþa este o condiþie a mântuirii
subiective, dar nu “sola fide”, pentru cã
Sfântul Apostol Pavel scrie: “Credinþa fãrã
fapte este moartã”. Credinþa are totuºi o
mãsurã. Este o diferenþã între credinþa lui
Vodã Constantin Brâncoveanu ºi a celui care
renunþã la credinþa pãrinþilor pentru o sticlã
de ulei. Tâlharul de pe cruce a crezut (cât?)
în ultimul moment “ºi a furat raiul... “, dupã
cum spunea pãrintele Cleopa.
Care este diferenþa de credinþã între a
celui care-ºi vede copiii uciºi ºi a celui care
aruncã muntele în mare? La întrebarea:
“Pãrinte, crezi în Dumnezeu?”. Rãspund:
“Cred în Dumnezeu cât e viaþa mea de lungã
în veºnicia timpului de la Big-Bang încoace!”
Preot Nicolae Trusca,
Parohia Negoiesti
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„În aceastã lume complicatã în care
trãim, am întâlnit zilele trecute un cãlugãr
ortodox de 85 de ani, considerat a avea har
conform terminologiei utilizatã de confraþii
sãi. ªi aceasta deoarece fãcea vindecãri prin
rugãciune. În terminologia mea, îl consider
o fiinþã iluminatã. ªi aceasta deoarece trãia,
simplu, fãrã nici o urmã de îndoialã starea
de unitate. Am înþeles de la el cã putem
aspira cãtre aceastã stare, putem sã ne
gândim la ea, dar pasul final este sã ajungem
sã o trãim, aici, fizic, în acest plan.
Cuvintele lui sunt foarte simple, nu am
regãsit la el teorii complicate. Aºa ºi afirma:
“Creaþia este mãreaþã tocmai prin
simplitatea, prin claritatea ei. De câte ori
cauþi cãi complicate de a fi în Dumnezeu, tu
de fapt te rãtãceºti în propria minte. La
sfârºitul acestei vieþii sufletul se înnobileazã
prin clipele în care a iubit, a dãruit ºi s-a
bucurat cã era pe pãmânt.”
L -am întrebat cum se produc
vindecãrile, ce se întâmplã când cineva
vine la el.

“Eu, omul nu mã gândesc cã aº avea
ceva de fãcut, eu mã deschid ºi las Sfântul
Duh sã curgã prin mine. Nu întreb niciodatã
omul de ce a venit la mine, ce problemã are,
îi simt doar sufletul cât de greu îi este, ºi
apoi mã rog. Atât fac - mã rog împreunã cu
el. ªi îi spun cã este o mare bucurie atunci
când doi se strâng în numele Lui cã atunci
ºi El este cu noi. Pentru mine este o
binecuvântare când cineva îmi deschide uºa
chiliei. Eu nu privesc omul intrând la mine
ci pe Dumnezeu în om pãtrunzând în chilie.
La sfârºit simt cum omul este mai uºor,
mai senin. Eu nu trebuie sã ºtiu ce greutate
purta el, Dumnezeu ºtie, îmi pãstrez doar
sufletul deschis ºi mã rog din toatã inima
mea. Deci totul este rugãciunea noastrã
cãtre Dumnezeu, uneori îi þin mâinile în ale
mele, alteori le pun pe creºtetul capului.
Uneori simt cã este nevoie sã mai vinã,
alteori ºtiu cã lucrarea s-a fãcut. ªi miracolul
pentru mine nu îl numesc vindecare, îl
numesc trezirea omului în Dumnezeu.”

(continuare în pagina 6)

Înãlþarea Domnului

JERTFA CREªTINÃRECUNOªTINÞÃ ªI DAR
Din cele mai vechi timpuri oamenii ºi-au
manifestat faþã de divinitate sentimentul de
preþuire, de respect, de devotament ºi de
mulþumire faþã de binefacerile primite.
Aceste manifestãri luau forma unor acte
vãzute denumite jertfe, care capãtã pentru
creºtini un sens tainic ºi deosebit de înþelesul
oferit de ritualurile sângeroase sãvârºite din
obedienþã ºi fricã faþã de un idol mut ºi surd
la popoarele pãgâne. Pentru a putea pãtrunde
înþelesul jertfei creºtine vom lua câteva
exemple de persoane din Vechiul Testament
care ºi-au deschis inima ºi-au adus lui
Dumnezeu prinos de mulþumire din
agoniseala lor.
În cartea Facerii ni se prezintã prima
jertfã adusã lui Dumnezeu de fiii lui Adam.
„ºi dupã câteva zile a adus Cain jertfã
Domnului din rodurile pãmântului ºi Abel a
adus ºi el din cele întâi nãscute ale oilor lui
ºi din grãsimea lor”(Facere 4,3-4).Vedem cã
jertfa celor doi este îndreptatã cãtre aceeaºi
Persoanã dar diferã gândul ºi dorinþa care a
dus la sãvârºirea acestui act. Dovadã cã
Dumnezeu a primit jertfa lui Abel iar pe cea
a lui Cain a respins-o. Cum s-a întâmplat
aceasta, ne explicã Sfântul Ioan Gurã de Aur
în Scrierile sale: „Abel a dãruit ceea ce avea
mai bun, mai desãvârºit pe când Cain a adus
ca jertfã roade la întâmplare fãrã sã-ºi dea
silinþa sã le aleagã”. Modul în care ºi-au
manifestat lucrarea faþã de Domnul dar ºi
manifestãrile sufleteºti ºi ale gândurilor
izvorâte din conºtiinþa celor doi au fãcut ca
darul unuia sã fie primit iar al celuilalt

respins. Abel a adus darurile sale cu gând
curat ºi cu inimã sincerã manifestând
recunoºtinþã ºi mulþumire faþã de
binecuvântarea lui Dumnezeu. La polul opus
Cain, socotindu-se superior fratelui sãu se
transformã în fariseu ºi îmbrãcându-se în
haina fãþãrniciei ºi a mîndriei refuzã orice
intervenþie dumnezeiascã ºi orice împreunã
lucrare cu harul lui Dumnezeu. Rezultatul
este slãbirea comuniunii cu Dumnezeu ºi
cu familia sa.
O jertfã curatã ºi bine primitã aflãm în
capitolul 8, 19 din cartea Facerii unde se
spune cã „a zidit Noe altar Domnului ºi a luat
din toate dobitoacele cele curate ... ºi a adus
ardere de tot pe Altar”. Dar ce daruri, ce fel
de jertfã trebuie sã aducã creºtinul adevãrat
pentru ca Domnul sã primeascã ºi sã fie
mulþumit? Trebuie sã înþelegem cã
Dumnezeu primeºte jertfele nu pentru cã ar
avea nevoie de ceva de la noi, ci pentru cã
doreºte ca prin aceasta sã ne arãtãm
recunoºtinþa faþã de El. Bunul Stãpân nu se
uitã atât la ceea ce facem, cât la ceea ce avem
în sufletul nostru ºi în mintea noastrã de
acolo de unde pornesc faptele noastre. Fie
de ne rugãm, fie de postim, fie de facem
milostenie cã acestea sunt jertfele noastre
duhovniceºti, sã o facem mânaþi de gânduri
curate, pentru cã gândul curat este pricina
tuturor bunãtãþilor (Sfântul Ioan Gurã de
Aur). Scriptura ne spune cã Patriarhul
Avraam a zidit altar Domnului ºi a chemat
numele Lui.
(continuare în pagina 6)
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L-am întrebat de ce într-o mulþime
agitatã, tensionatã, nervoasã îmi era
mai greu sa mã rog ºi mi-a rãspuns :
“Atât timp cât îl priveºti pe Dumnezeu
ca fiind în afara ta, o sã ºi gãseºti motive tot
în afara ta. Cauza nu sunt cei din jur ci cum
îl priveºti tu pe Dumnezeu. Dacã ai credinþa
nestrãmutatã cã El este în tine, realizezi cã
nimeni nu poate sta între tine ºi Dumnezeu.
Ca sã te rogi cobori în tine, închizi ochii ºi
în inima ta o sã gãseºti liniºtea. Acolo te
aºteaptã Dumnezeu. Mintea este prima care
fie se deschide ºi prin gândurile tale Îl lasã
pe El sã se manifeste în tine, sau tot mintea
este cea care te împiedicã. Mintea þese
labirinturi ºi uneori se pierde în propria ei
þesãturã. Dacã laºi iubirea din inima ta sã îþi
scalde mintea, o sã vezi cum gândurile tale
îºi gãsesc singure drumul cãtre Cer.”
L-am întrebat de ce se agitau, se
luptau oamenii ca sã ajungã sã ia
Luminã.
“Te lupþi sa ajungi mai aproape de
Dumnezeu când ai o teamã în tine, o
neliniºte, o îndoialã în ceea ce priveºte
relaþia ta cu Dumnezeu. Atunci întotdeauna
gãseºti cã mai ai ceva de fãcut, nu ai fãcut
destul, mai existã încã ceva ºi acel ceva o sã
îþi aducã apropierea, ºi cauþi ºi cauþi
neîncetat. Dar dacã te opreºti din zbucium,
din frãmântare, din cãutare, îþi dai voie sã îl
descoperi în tine. Poþi trãi o întreagã viaþã
preocupat sã îl cauþi în afara ta, dar nu cauþi
unde trebuie. Lupta exterioarã este un semn
al luptei din sufletul acelor oameni, aspiraþia
lor, nãzuinþa lor, cãutarea lor, ºi acela e
modul în care o reflectã.”
L -am întrebat cum dupã ore
petrecute în picioare, într-o poziþie în
care nu puteai nici sã te întorci, el nu
dãdea nici un semn de obosealã ºi nu
numai aceasta, în jurul lui oamenii erau
foarte liniºtiþi, calmi. Rãspândea o
vibraþie de pace în jur care liniºtea
mulþimea.
“Oboseala vine din lupta fiinþei cu viaþa.
Când te opui vieþii, judecând, criticând,
mâniindu-te, pierzi viaþa din tine ºi oboseºti,
ºi este ºi normal pentru cã mergi contra
curentului. Iubirea, este curgerea vieþii.
Pacea, liniºtea, se obþin când laºi viaþa sã
curgã prin tine ºi nu mai opui rezistenþã la
ceva”.
ªi m-a întrebat: “ai obosit vreodatã în
timp ce te bucurai, în timp ce iubeai, în timp
ce te rugai? Atunci te lãsai purtatã de
curgerea vieþii, nu opuneai rezistenþã. Atunci
te deschideai prin inima. Oboseºti când cauþi
cu mintea, inima nu te oboseºte vreodatã.
ªi mintea cautã neîncetat, mereu gãseºte
altceva de care sã se agate, dar în esenþã
mintea îºi cautã liniºtea. Deci lupta nu este
între noi ºi cei din jur, sau întâmplãrile din
viaþã, ci este între noi ºi noi, acea luptã
interioarã este cea care epuizeazã.”
L-am întrebat cum poþi sã ieºi din
aceastã zbatere, pendulare:
“Nu trebuie sã te zbaþi ca sa ieºi, pentru
cã te afunzi ºi mai rãu. ªi vine o vreme când
înþelegi cã nu e necesar sã te zbaþi, cã totul
se întâmplã de la sine, înþelegi cã viaþa curge
lin, nu este o strãdanie. Lupta are loc pânã
când se coboarã aceasta înþelegere, aceastã
pace. Nu fugi dupã Dumnezeu, stai liniºtit
ºi lasã-l sã se exprime prin tine”.
L-am întrebat cum a ajuns el la
aceastã stare de pace, în opinia mea de
iluminare, ºi mi-a spus cã s-a rugat cãtre
Dumnezeu sã îl lumineze ca sã poatã dãrui
la cei din jur, dintr-o credinþã fermã ca
cererea sa este auzitã ºi îndeplinitã, ºi apoi
s-a lãsat purtat de valurile vieþii, s-a deschis
ºi i-au venit rugãciunile pe care le simþea cu
sufletul. Nu s-a îndoit nici un moment ºi
rugãmintea sa la Dumnezeu era sã îi dea

acest har de a dãrui atât timp cât trãieºte
pe acest pãmânt. Aceasta considera ca fiind
cea mai mare binecuvântare, bogãþia inimii.
I-am spus cã în opinia mea biserica s-a
îndepãrtat de credincioºi, a pierdut legãtura,
ºi într-un fel a întrerupt legãtura între Cer
ºi Pãmânt, în condiþiile în care ei aveau
puterea sã o consolideze.
“Biserica este o instituþie alcãtuitã tot
din oameni. ªi omul s-a îndepãrtat de
aproapele sãu. ªi aceasta din teamã. Teama
de a nu se pierde învãþãturile, de a le pãstra
nealterate, din frica aceasta ºi-au concentrat
atenþia doar pe învãþãturã ºi au uitat de ce
este mai important - cei cãrora li s-a adresat
Christos prin învãþãturile sale. Iisus nu a
vorbit ascuns, doar Apostolilor, el a ieºit în
lume. Dar ºi în Bisericã sunt oameni ºi
oameni.
Ce poþi face tu ca om este sã studiezi
Cuvântul Intemeietorului, sã îl simþi, sã
citeºti ºi sã alegi acele rugãciuni pe care le
simþi cu Sufletul, pentru cã, dacã doar le
rosteºti fãrã suflet, ele sunt doar sunete
goale. Prin rugãciune omul se înalþã, prin
Cuvânt care este fapta, prin gând ºi prin
trãire. Acestea trei trebuie sã meargã
împreunã ca sã te înalþe. Nu e datoria noastrã
sã îi judecãm pe semenii noºtri, aºa scrie ºi
în cãrþi sã nu judecãm, noi folosim piatra de
temelie, învãþãtura ºi ne gãsim singuri calea
prin care vorbim cu Dumnezeu.”
Mi-a spus cã este foarte important sã
ascult tãcerea.
“Cautã tãcerea, nu urmãri ºirul
cuvintelor mele, ascultã-L pe Dumnezeu în
tãcerea mea.”
ªi de câte ori se oprea din vorbit,
stãteam cu ochii închiºi ºi auzeam, simþeam
sunetul unui fâlfâit de aripi, ºi vedeam ca un
glob imens de lumina deasupra capului lui.
Aceastã fiinþã se adresa cu un
respect deosebit pentru toþi cei din jur,
cu veneraþie. L-am întrebat ce simte el
când vorbeºte cu un om:
“Eu când vorbesc cu un om, îl privesc
pe Sfântul Duh în el. Sã fii lipsit de respect
la adresa unui om este ca ºi cum ai fi lipsit
de respect în faþa tronului lui Dumnezeu.
Nu e suficient sã îl vezi pe Dumnezeu întrun înger sau în Fiul Sãu, uitã-te în jur ºi
descoperã-L aici.
Rosteºte fiecare cuvânt cu respect, rar,
nu te grãbi sã vorbeºti. Cuvintele sunt
alcãtuite din Duhul Sfânt, ºi când vorbeºti
cu un om, vorbeºte rar ºi cu respect, ºtiind
cã în acel moment Duhul Sfânt se manifestã
prin tine în lume. Lasã ca fiecare cuvânt sã
vinã din sufletul tãu, simte-l înainte sã îl
rosteºti, doar aºa el va atinge sufletul celui
cãruia i te adresezi. Ceea ce spui tu, dacã
este lipsit de lumina sufletului tãu va trece
într-un cotlon al minþii, ºi mintea va uita,
dacã ceea ce rosteºti vine din suflet, acel
om va pãstra în sufletul lui nu ceea ce eu
sau tu am rostit, ci amintirea bucuriei
sufletului lui.”
La plecare doream din suflet sã îi
dãruiesc ceva, nu ºtiam ce, mã frãmântam,
ºi mi-a rãspuns la întrebarea mea nespusã
spunându-mi sã fac asupra lui semnul crucii
ºi sã îl binecuvântez. Mã gândeam cum pot
eu omul sã fac acest gest asupra lui, aflat
parcã în aceastã lume dar neaparþinând ei ºi
mi-a explicat: “când faci ceva cu toatã inima
laºi puterea celestã a Sfântului Duh sã
coboare prin tine, omul nu binecuvânteazã
cu puterea omului ci cu cea a Duhului, ºi în
faþa Sa toþi suntem egali.”
Fiinþele iluminate pãºesc printre
noi, neºtiuþi, simpli, se simte doar
adierea lumilor celeste la trecerea lor
prin viaþa noastrã.”

JERTFA
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(continuare din pagina 5)
Noi sã zidim altar în inimile noastre ºi
cu siguranþã Duhul Sfânt va fi prezent acolo.
Sã îi dãruim lui Dumnezeu jertfe din
sufletele noastre pentru cã El , din dragoste
ne-a dat Jertfa cea mare, pe Fiul Sãu, ce se
aduce în chip nesângeros la fiecare Sfântã
Liturghie. Nimic altceva nu cere de la om
Dumnezeu dupã nenumãratele Lui
binefaceri, decât suflet recunoscãtor.Voi
încheia cu o fabulã de la înþeleptul Esop, care
aratã cât de gol ºi pierdut este sufletul
omului fãrã recunoºtinþa faþã de binele
dumnezeiesc.
„Un om sãrac ºi neputincios se ruga
zeilor cã de-l vor face sãnãtos, o sutã de boi
le va jertfi. Deci fiind ascultat ºi vindecat de
zei, a fãcut din seu o sutã de boi ºi i-a adus la
altar de i-a jertfit. Dar zeii vrând sã-l
pedepseascã i s-a arãtat în vis zicându-i:
- Du-te pe þãrmul mãrii, în cutare loc,
cã acolo vei gãsi o mie de drahme antice. ªi
mergând el, în loc de a gãsi aur, a fost prins
de tâlhari ºi s-a gândit sã-i înºele ºi pe aceºtia
cu minciuni, fãgãduindu-le cã le va da o mie
de talanþi de aur dacã-l vor slobozi. Tâlharii
nu l-au crezut, ci l-au dus de l-au vândut pe o
mie de drahme.
Învãþãturã: „Dumnezeu le este
împotrivã oamenilor nerecunoscãtori ºi
înºelãtori.”
Pr. Copãcianu Alexandru
(Parohia Sãsãuº)

Rusalii
Maria-Daniela Lorinczi
Îmi aud paºii grãbiþi…
La Bisericuþa sînceleanã
un glas al Lui ne cheamã…
Sãrbãtoarea coboarã dintru
Veºnicire spre împãrtãºirea
cu Duhul cel Sfânt…
Mãrturisirea e sincerã ºiamarã,
seninã ºi-nlãcrimatã, dar cu
iertare…
Dintru înalturi chip de
alb porumbel pogoarã
peste Babilonul
cel din sufletele noastre
ºi-atinge cu-albastrul senin
înlãcrimarea, bucuria,
întâlnirea ºi - împãrtãºirea cu
El…
Îmi aud paºii grãbiþi…
Cu ramuri de finic aºtern
covor moale pentru Cel
ce va sã vinã Bucurie din
Iubire
pentru mine, pentru tine,
pentru noi…
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FOAIE VERDE TREI SMICELE,
Culese de prof. Mircea Drãgan –Noiºteþeanu

Nevastã, la revedere,
Cã io plec în lupte grele,
Unde-s tunuri ºi ghiulele,
Branduri ºi mitraliere.
Unde-s tancuri ºi blindate
ªi maºini automate.
De la Odesa mai departe,
Mâni, picioare sfãrâmate,
De te ia groaza, mãi frate!
Curgea sângele izvor,
Parc-ar fi la abator.
Doamne, ce ochiºori negri,
Cum îi mai mãnâncã corbii!
Ce mânuþe delicate
Sfãrâmate de granate!
Ce picioare sprintenele,
Rupte-n douã de ghiulele!
Foaie verde iasomie,
Scumpa mea, dragã soþie,
Spune la copii sã ºtie
Cã io plec în bãtãlie;
ªi mie-mi dã statu-o pâne,
Da lor nu mai are cine.
De-i vrea, mândro, sã mã cauþi,
Tocma-n munþii Caucaz,
Unde-or fi morminte multe
De la vânãtori de munte.
Unde-or fi mai puþinele,
Acolo-s de infanterie.
De-i da peste un tranºeu,

Sã ºtii cã-i mormântu’meu.
De-i da de morminte rari,
Acolo-s de sanitari.
Baciu Leontina (a lu’ ªtefan),
60 de ani, Retiº, 3VIII 1981

VERSURI ªI FLORI
Toþi vecini, neamurile ºi prietenii care
au rãspuns invitaþiei fãcute de Magda Ignat,
au pãºit solemn în sala Casei de Culturã, unde
autoarea volumului de versuri „Suspinul
dragostei ºi al vieþii”, îi întâmpina încântatã,
mulþumindu-le pentru flori ºi pentru
prezenþã. Frumoasã ºi elegantã, asortatã cu
decorul floral, a vorbit emoþionatã despre
aceastã a doua carte, apãrutã la mai puþin de
nouã luni dupã lansarea din 23 august 2014 a
celei intitulatã „Anotimpurile iubirii”
Apoi Romeo Tarhon, editorul cãrþilor, ºia asumat rolul de moderator al evenimentului,
constatând o îmbunãtãþire a versurilor din
actualul volum, comparativ cu cel precedent
ºi exprimându-ºi speranþa cã urmãtorul va
înregistra ºi el progrese.
Despre arta literarã , despre poezie,
directorul de producþie al editurii Naþiunea,
talentat poet ºi incisiv jurnalist, a vorbit destul
de puþin; „Încântat fiind de o asemenea
manifestare cum rar mi-a fost dat sã trãiesc,
nu am rezistat ispitei de a vorbi (cam) mult,
pe subiecte variate, încercând sã antrenez cât
mai mulþi participanþi la aceastã serbare ºi
sãrbãtoare a cãrþii doamnei Magda Ignat
cãreia, sper, i-am anihilat o parte din emoþii,
dar nu ºi elanul ºi bucuria pânã la lacrimi.”
A vorbit despre Bãsescu despre
patriotismul, lacrimile ºi ºuviþa lui, despre
revoluþie ºi despre alte chestii politice. A
vorbit despre accidentul de care la salvat
bunul Dumnezeu „Ar fi fost o tragedie dacã
defeþiunea imprevizibilã ºi inevitabilã pe care
a suferit-o maºina mea la articulaþia roþii din
dreapta faþã, rulând cu foarte micã vitezã în
localitate, ar fi avut loc pe autostradã ºi pe
Valea Oltului, eu devenind un... fost poet,
prozator ºi editor”, ceea ce ar fi fost o
pierdere pentru Naþiunea (editura)
Referindu-se la numãrul mic de agniþeni
veniþi la aceastã lansare ºi-a arãtat
disponibilitatea de a organiza un mare
eveniment în oraº, cu scopul ridicãrii nivelului
cultural al locuitorilor. În acest sens s-a arãtat
dispus sã colaboreze cu Ioan Gyuri Pascu, pe
care l-a fãcut cunoscut agniþenilor, în toatã
dimensiunea lui culturalã.
Momentul liric al acestei lansãri de carte
a fost încântãtor realizat de tânãra solistã
Eliza Curcean, aplaudatã pentru vocea caldã
ºi pentru frumuseþea interpretãrii a douã
cântece.
Tot Eliza a dat tonul unui „Mulþi ani
trãiascã” dedicat soþilor Ignat, cu ocazia
împlinirii a 40 de ani de cãsnicie ºi cântat de
toþi cei prezenþi.

Momentul cel mai gustat a fost la masa
încãrcatã cu prãjituri, hencleº ºi bãuturi fine
aduse din Germania, în timp ce autoarea
Magda Ignat îºi punea cu plãcere semnãtura
pe cãrþile cumpãrate de cei invitaþi.
O nouã întâlnire cu lansatorul de cãrþi de
la editura Naþiunea a fost preconizatã peste
nouã luni, când, constatând rapiditatea cu
care autoarea compune versuri, acesta a
promis cã va onora o nouã solicitare de a
tipãri o nouã carte, semnatã de Maria Magdona Ignat, pe care ne-o va prezenta
nouã, agniþenilor.
I. Bârsan

Epitaf pe o bornã
de cale feratã
Nicu Ganea
Motiv:
Aici s-a îngropat de facto ºi de jure cenuºa
unei harnici lucrãtoare
Slãbitã fiind ºi greu pufãitoare
S-a sufocat de vie, înfrântã de dosare.
FILMUL
În noapte-aceea pãunul de acar
A încãlecat traversa peste fierãrii
Terasamentul mort ºi fãrã de habar
S-a nãruit cu el cu tot, spre veºnicii...
Chiar Marele frânar a plâns,
Chipiul lui a coborât în bernã
Când Naºul cel sãrac cu duhul ºi netuns
I-a dat linie moartã ºi eternã.
E noapte prin birouri de un sfert de veac
Aºteaptã impiegatul un semnal
Prin vãlãtuci de nea ºi zgurã doarme-un
drac
Ieºit la pensie din pãcuri de canal.
E noapte-n casierie de un sfert de veac
Nu mai gãseºte impiegatu verdele
semnal
Îºi ia fochistu abur dupã bunu-i plac
ªi cheferistu rata spre punctul terminal.
E noapte ºi acarul nostru tace,
La patru scânduri ºi la patru ace
L-om îngropa odatã cu fetiþa
Cea harnicã ºi cea docilã - mocãniþa!
Cum era ea oare?
- Duioasã, unduioasã ºi unduitoare...
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EI S-AU NÃSCUT ÎN
IUNIE
Mihuleþ Aron
Armenciu Otilia
Cãtanã Maria
Dragoman Ana
Benchea Maria
Bunea Iancu
Borza Simion
Herbert Hedwina
Nistor Maria
Irod Augustin
Tatu Roman
Stoichiþã Victoria
Oros Eugenia
Vâju Ana
Cora Ana
Bãlãu Ghiorghiþa
Hordobeþ Victor
Sârbu Elena
Berziai Augustin
Preda Liviu
Pãdure Floarea
Mohai Ilaria
Ciochinã ªtefan
Solomon Aurelia
Jurca Maria
Ciochinã Ioan
Popenþa Maria
Vâju Cornelia
Toda Ana
Robescu Elena
Mitru Marioara
ªulumberchian Ana
Onea Maria
Togan Olimpia
Periat Emilia
Dobre Elena
Miclea Ioan
Muºoaie Pavel
ªulumberchian Eugenia
Gabor Maria
Lascu Didina Matilda
Ionuþ Victoria
Bucºã Maria
Precup Maria
Zãmãcãu Livia
Pigulin Maria
Opriþã Katarina

01 iunie
01 iunie
01 iunie
02 iunie
02 iunie
02 iunie
03 iunie
05 iunie
06 iunie
08 iunie
09 iunie
09 iunie
10 iunie
10 iunie
10 iunie
10 iunie
11 iunie
11 iunie
12 iunie
12 iunie
12 iunie
13 iunie
13 iunie
14 iunie
14 iunie
15 iunie
17 iunie
18 iunie
19 iunie
19 iunie
19 iunie
20 iunie
20 iunie
21 iunie
22 iunie
22 iunie
23 iunie
23 iunie
23 iunie
24 iunie
25 iunie
26 iunie
27 iunie
27 iunie
27 iunie
27 iunie
28 iunie

94 de ani
88 de ani
81 de ani
86 de ani
85 de ani
80 de ani
83 de ani
88 de ani
81 de ani
85 de ani
87 de ani
83 de ani
91 de ani
90 de ani
83 de ani
80 de ani
86 de ani
83 de ani
84 de ani
82 de ani
80 de ani
90 de ani
86 de ani
82 de ani
81 de ani
81 de ani
82 de ani
87 de ani
93 de ani
84 de ani
83 de ani
86 de ani
82 de ani
85 de ani
87 de ani
80 de ani
92 de ani
84 de ani
83 de ani
82 de ani
85 de ani
81 de ani
86 de ani
84 de ani
84 de ani
82 de ani
84 de ani

Þichindeal
Movile
Retiº
Nocrich
Mihãileni
Chirpãr
Ighiºu Vechi
Dealu Frumos
ªalcãu
Ghijasa de Jos
Alþâna
ªomartin
Ighiºu Vechi
Ighiºu Vechi
Ighiºu Vechi
Movile
Ilimbav
Bîrghiº
Rãvãºel
Alþîna
Iacobeni
Ighiºu Vechi
Movile
Peliºor
Mihãileni
Movile
Þichindeal
Sãsãuº
Peliºor
Bîrghiº
Vãrd
Bîrghiº
Retiº
Rãvãºel
Alþîna
Retiº
Ighiºu Vechi
Hosman
Bîrghiº
Daia
Daia
Sãsãuº
Alþîna
Fofeldea
Roºia
Alþîna
Sãsãuº

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

Gustul focului
Gelu Baciu

Eu n-am vrut niciodatã s-aprind fãclii...
pentru o pasãre ciudatã,
o pasãre crescutã-n mine...
ºi alintatã.
N-ar trebui ca sã mã joc cu focul,
e sacru...
ºi din tãria ºi splendoarea lui
rãmân cu gustul lui apocaliptic,
tenebros ºi acru.
S-a prãbuºit ºi peste mine
durerea...,
durerea ruptã din speranþã,
sunt nãruite puternicile-i rãdãcini
ce-mi confereau un sentiment de siguranþã.
Puterea s-a rãcit în câteva cuvinte.
Ce lucruri neînþelese!
Morman de cântece de altãdatã
se-adunã-n colivia tulburãtoarelor regrete
ºi trebuiesc culese.

Lõrinczi Francisc-Mihai

Sub stâncãrii alese ne-am aºezat tãcerea
Sã ne aflãm menirea lumii - ascunsã-n noi,
În tainicã amiazã ne pârguim iubirea
Din lacuri reci lumina se curmã în ºuvoi.
Printre jnepeni ne-am tãinuit iubirea valuri
Cum hula de pe lacuri danseazã-n vânt
valsând,
Cum grâul îl înclinã-n fermecate lanuri
Tu-mi culegi iubirea cu braþele de gând.
Ne umplem cu albastru în nãvodul glaciar,
Spãrgând clepsidra goalã, fãrã de nisip ales
Clipele-nverzite se rostogolesc neclar,
Acoperiº iubirii - cerul-veºmânt neînþeles.
Prin cutele iubirii se scurge timpul aur
ªi ce putem alege - sã fim al vieþii plaur.

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...

STINGHER
Ioan Gyuri Pascu

Iubirea m-a surprins în Piaþa cea Mare
Mã gândeam la singurãtate, stând , aºa,
în picioare.
Pe scenã, se auzea un pian cântând Bach,
în fine,
Atunci Iubirea a venit la mine
(ºtii cum e, pur ºi simplu, te-nfioarã)
ªi barmanul mi-a fãcut un capucino cu
inimioarã.
Am sorbit. Am simþit puþinã spumã pe
mustaþã
ºi m-am ruºinat.
Nu de alta, da’ era ºi iubirea de faþã!
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Mã numesc Popescu Corina. Sunt
învãþãtoare la ªcoala Gimnazialã Roºia ºi
coordonatorul
de
proiect
ZIUA
UNIVERSALÃ A IEI ROªIA, SIBIU.
Am ales sã mã implic în realizarea acestui
proiect deoarece consider cã fiecare dintre
noi trebuie sã participe la promovarea ºi
partajarea identitãþii locale.
Comuna Roºia este una dintre localitãþile
de pe Valea Hârtibaciului, o zonã cu tradiþii
ºi obiceiuri unice, cu un potenþial turistic
ridicat ºi este aflatã la 17 km de municipiul
Sibiu. Având în vedere unicitatea zonei – din
punct de vedere etnografic - consider cã
principalul obiectiv al acestui eveniment este
conservarea ºi popularizarea elementelor
definitorii ale tradiþiilor ºi obiceiurilor zonei.
În urmã cu trei ani comunitatea LA
BLOUSE ROUMAINE iniþia un proiect de
promovare a IEI tradiþionale româneºti,
stabilind data în 24 iunie – ziua de Sânziene.
Cu toate cã m-am nãscut ºi am crescut la
oraº, pentru mine IA înseamnã acasã,
înseamnã poveºti cu Horia, Cloºca ºi Criºan,
cu Pintea Haiducul, cu Avram Iancu ºi
frumoase fete care se prind la joc pe
Ciuleandra Mariei Tãnase!
Bine-nþeles cã m-a prins ºi pe mine
aceasta febrã, care a unit românii din toate
colþurile lumii! Satul Roºia a fost primul sat
din România care s-a alãturat iniþiativei
comunitãþii LA BLOUSE ROUMAINE.
În primul an, evenimentul s-a desfãºurat
pe perioada a douã zile:
ziua 1 – Cules de sânziene împreuna cu
copiii din sat.
Ziua 2 – Ateliere pe teme de arte plastice
ºi împletit cununi, un scurt program artistic
prezentat de copiii satului ºi o scurtã
prezentare a costumului popular românesc
din Roºia ºi de pe Valea Hârtibaciului,
material pus la dispoziþie de Muzeul Astra în
urma parteneriatului încheiat.
Anul trecut activitãþile organizate în
cadrul evenimentului s-au desfãºurat pe
parcursul a 6 zile, zile în care cu ajutorul ºi
celorlate comunitãþi de pe Valea Hârtibaciului
am reuºit sã readucem la viaþã satul
românesc, cu obiceiurile de mult uitate:
îmbrãcarea iei ºi a costumului popular au fost
la mare cinste, s-au cântat cântece culese de
la bunici ºi s-a jucat ca la hora de altãdatã.
Copiii au învãþat sã coase în cadrul unui
atelier de cusãturi organizat în parteneriat
cu ªcoala Popularã de Arta Ilie Micu Sibiu,
au învãþat sã modeleze ulcioare ºi blide, au
pictat ºi persoanlizat II în cadrul atelierelor

de arte plastice. De asemenea am avut
sprijinul clubului moto MADDOGS SIBIU ºi
al comunitãþii RETROMOBIL CLUB SIBIU
care au fost prezenþi în cadrul unei parade
de la Muzeul Astra pânã la Roºia. Toþi
participanþii la paradã au purtat II.
Anul acesta, vom sãrbãtori IA în
perioada 17 – 24 iunie.
De ce doresc sã mã alãtur din nou acestui
eveniment?
Deoarece putem conserva patrimoniul
imaterial care este în pericol. Reuºim
aceasta prin promovarea tradiþiei ºi
obiceiurilor în rândul tinerilor (tabãra,
ateliere de creaþie, programe artistice
susþinute de tinerii de pe Valea Hârtibaciului,
expoziþii) prin artã.
Globalizarea, televizorul, internetul ºi
calculatorul sunt inamicul numãrul 1 al
patrimoniului imaterial. Cu alte cuvinte,
degradarea are loc din ce în ce mai repede,
ºi dacã nu facem ceva acum cel mai probabil
la anul va fi prea târziu!
Comunitatea are nevoie de acest proiect!
De ce? Pentru cã oamenii îl aºteaptã! Pentru
cã cei prezenþi ºi-au dorit sã ia parte activ la
toate activitãþile organizate! Am reuºit sã
reînviem grupul vocal din Roºia – grup vocal
care nu a avut în ultimii 10 ani nici o
participare la vreun eveniment. Am reuºit sãi facem pe cei prezenþi – cam 150 de
participanþi zilnic – ºi pe tinerii voluntari ai
Liceului de Artã din Sibiu sã întrebe în ce
perioadã va avea loc evenimentul în anul
urmãtor pentru cã doresc sã se reîntoarcã la
Roºia, sã îmbrace IA ºi sã trãiascã ca în
poveºtile bunicilor!
Împreunã cu câþiva prieteni ºi colegi:
Sergiu Chideºa, Maria Alexandru, Teodora
Cristea, Marcela Rus ºi având sprijinul
Asociaþiei Europene Thalheim Roumanien,
al Gazetei Hârtibaciului, al Muzeului
Interetnic al Vãii Hârtibaciului de la Alþâna,
al Muzeului Valea Hârtibaciului din Agnita,
dorim sã continuãm ºirul evenimentelor
începute cu 2 ani în urmã ºi sã fim martorii
însufleþirii satului românesc de odinioarã, sã
împãrtãºim bucuria jocului, a portului ºi a
tradiþiilor româneºti.
Vã invit cu mare drag sã îmbrãcaþi IA
bunicii ºi sã fiþi alãturi de noi! Împreunã, acest
proiect ne poate ajuta sã ne regãsim, sã ne
bucurãm oferind bucurie!
contact – Corina Popescu 0755163854
pagina IA Rosia, Sibiu https://www.facebook.com/
IARosia.Sibiu?ref=hl
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ZIUA UNIVERSALA A IEI
ROªIA, SIBIU, 2015
PROTEJAREA PATRIMONIULUI
CULTURAL IMATERIAL

Comuna Roºia este situatã la 17 km
de municipiu Sibiu. Este una dintre
localitãþile de pe Valea Hârtibaciului.
Zona Vãii Hârtibaciului este o zona cu
tradiþii ºi obiceiuri unice: Fuga Lolelor
- Agnita, Festivalul de colinde de pe
Valea Hârtibaciului – Agnita, Ziua
comunei Bruiu, Ziua Morii –
Hosman, Festivalul Verzei – Moºna,
Zilele Hârtibãcenilor, Ziua Laptelui
– Sãsãuº, dar ºi o zonã cu un potenþial
turistic ridicat. Motiv pentru care am ales
ca evenimentul ZILELE IEI LA ROªIA,
PE VALEA HÂRTIBACIULUI sã devinã
o tradiþie ºi de asemenea un prim pas în
protejarea patrimoniului cultural
imaterial.

Evenimentul din acest an doreºte sã
facã cunoscutã celor prezenþi istoria Vãii
Hârtibaciului printr-o incursiune în
trecut. Aceasta se va realiza în cadrul unei
expoziþii în care se vor prezenta 10
momente istorice importante de pe Valea
Hârtibaciului, iar fiecare moment va avea
un costum popular tradiþional
corespunzãtor perioadei prezentate.
Astfel se va pune în valoare unicitatea
costumului tradiþional de pe Valea
Hârtibaciului ºi modul în care
evenimentele istorice au influenþat
transformarea acestuia

Corina Popescu.

Dr
agi prie
Dragi
prietteni
eni,
Ferma de la Cornãþel îºi deschide porþile tuturor celor care doresc sã o viziteze, de acum
înainte, în fiecare weekend pânã la 1 Noiembrie. În continuare, în timpul sãptãmânii, grupurile
organizate de la ºcoli, grãdiniþe etc. sunt binevenite iar în vacanþa de varã îi aºteptãm pe copii
în tabere.
Pãrinþi cu copii, bunici, unchi ºi mãtuºi, fraþi sau doar prieteni, vã aºteptãm pe toþi cu
drag, în fiecare sâmbãtã ºi duminicã de la ora 10:00 la 17:30 sã petreceþi timp liber de calitate
în naturã. Fie cã veniþi într-o vizitã de o zi, sau doriþi sã organizaþi o petrecere de familie, o zi
onomasticã, o serbare, cu siguranþã gãsim o formulã care sã vi se potriveascã!
Am pregãtit pentru voi: vizitã la animale, circuit de karturi cu pedale, rocodrom, circuit
de aventurã cu tiroliana, pernã de sãrituri, plimbãri cu poneii, cursuri de cãlãrie, ture cu
tractoraºul, kinder bike park, excursii cu biciclete, închirieri de biciclete, ªura Haiducilor
ªi nu în ultimul rând, la bistroul de la fermã veþi putea servi snack-uri ºi rãcoritoare.
Vã aºteptãm!
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