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Sâmbãtã ºi duminicã, ºuierul mocãniþei de pe Valea

Hârtibaciului s-a auzit din orã în orã. Peste 1.000 de oameni,

atât sibieni, cât ºi turiºti din alte zone ale þãrii, au venit în gara

de la Cornãþel, pentru a urca în mocãniþã ºi a merge la Hosman.

“Cred cã ne mai trebuiau vreo douã vagoane ca sã putem plimba

pe toatã lumea”, spune Mihai Blotor, preºedintele asociaþiei

“Prietenii Mocãniþei”, care a iniþiat evenimentul. Cursa dus-

întors a costat 10 lei/adult, iar copiii au plãtit cinci lei/bilet.

“Glasul” mocãniþei a

putut fi auzit, din nou, pe

Valea Hârtibaciului. Peste

1.000 de oameni au fost

dornici sã se plimbe opt

kilometri, dus-întors, între

Cornãþel ºi Hosman.

Potrivit organizatorilor,

printre pasageri s-au

numãrat ºi mulþi copii,

veseli ºi încântaþi de o

astfel de cãlãtorie. Deºi

vremea a fost puþin

neplãcutã sâmbãtã dupã-

amiazã, organizatorii au

spus cã evenimentul a

strâns aproximativ 500 de cãlãtori. Duminicã, însã, au fost mult

mai mulþi pasageri.

“Cred cã ne mai trebuiau vreo douã vagoane ca sã putem

Ziua de 9 Mai are o semnificaþie triplã: Proclamarea

Independeþei de Stat a României, Ziua Europei si Sfârºitul celui

de-al doilea rãzboi mondial, ultima fiind sãrbãtoritã ºi la Muzeul

din Agnita. A fost prezentat articolul ,, Eroii Vãii Hârticaciului

de cãtre muzeograf, Mihaela Nevodar ºi ,,Efectele bombei

atomice -1945 de la Hiroºima ºi Nagasaki, prezentat de profesor

Otilia Sofron.

Invitaþi au fost prietenii muzeului, printre care ºi elevii

clasei a VII -a C ai ªcolii G. D. Teutsch Agnita, însoþiþi de profesor

de Istorie Gavriliu Nicoleta.

Articolul ,, Eroii Vãii Hîrtbaciului” a fost publicat în Revista

de Culturã ,,Þara  Bârsei” si conþine un Jurnal de Rãzboi al lui

Grusea Teofil, gãsit în arhiva muzeului, interviuri cu veteranii

de rãzboi: Zdravcu Ioan(care a decedat dupã trei sãptãmâni de

la interviu) ºi Moise Mihai care a fost prezent la vernisaj,

povestind amintiri de pe front din cel de-al doilea rãzboi mondial.

Moise Mihai a primit o Diplomã de Merit din partea

organizatorilor pentru activitãþile desfãºurate în cadrul muzeului,

ca veteran de rãzboi ,,mãrturisitor”. În prima vitrinã sunt

fotografii vechi, documente donate sau împrumutate de la

„Cred cã ne mai trebuiau vreo douã vagoane

ca sã putem plimba pe toatã lumea”
plimba pe toatã lumea. Acum avem un tren de 50 de locuri, care

nu a fãcut faþã deloc. A trebuit sã facem mai multe curse decât

ne-am planificat”, a spus, pentru TRIBUNA, Mihai Blotor,

preºedintele Asociaþiei “Prietenii Mocãniþei”.

Bani pentru o locomotivã. Iniþiativa a aparþinut Asociaþiei

“Prietenii Mocãniþei”, care vrea sã strângã bani pentru a

achiziþiona o locomotivã. În prezent, membrii Asociaþiei

închiriazã o locomotivã de la un operator privat din judeþul

Hunedoara, iar suma de

care au nevoie pentru a

achiziþiona locomotiva

“noastrã”, dupã cum

mãrturisesc, este de

15.000 euro. Cei care s-au

plimbat în weekend cu

mocãniþa au avut la

dispoziþie ºi o cutie de

donaþii, unde au putut

pune bani pentru ca

legenda mocãniþei sã

dãinuie.

Mihai Blotor spune

cã evenimentul va fi

repetat între 10 -11 iunie,

dar ºi în septembrie.

Credit foto: Asociaþia “Prietenii Mocãniþei”

Articol preluat din ziarul Tribuna

VVerernisajul  enisajul expoziþiei ,, Sfârºitul celui de-al doileaxpoziþiei ,, Sfârºitul celui de-al doilea

rãzboi mondial”

La Muzeul de Istorie ,,Valea Hârtibaciului” Agnita
oameni cu suflet nobil, prieteni ai muzeului din Agnita.

Profesor Otilia Sofron a fotografiat imagini sugestive

referitore la Hiroºima ºi Nagasaki, chiar ea personal, a fãcut

cercetãri referitoare la acest dezastru al japonezilor, al

oamenilor, copiilor, copacilor, clãdirilor afectate de bombele

atomice. A prezentat ºi un film documentar, despre dezastrele

provocate de bombele atomice ºi despre viziunea actualã a

japonezilor despre PACE. Invitaþii ºi elevii au pus întrebãri, iar

la sfârºit au construit cocori în memoria fetiþei bolnave de

leucemie (cauzatã de radiaþiile bombelor atomice) care spera

cã dacã va confecþiona o mie de cocori (simbolul pãcii) se va

vindeca. Fetiþa a construit o mie douã sute de cocori, dar n-a

supravieþuit, a fost rãpusã de boalã.

Elevii  care au fãcut referate ºi ne vor prezenta impresiile

lor despre activitate sunt: Dragan Andreea, Stoica Elisa, Pescaru

Denisa ºi Buta Raul Alexandru din cl. a VII- C

Expoziþia temporarã ,,Sfârºitul celui de-al doilea rãzboi

mondial” va putea fi vizitatã în perioada 09.05. 2016- 15. 08.

2016.

Datoritã elevilor ºi profesorilor de la Colegiul Tehnic

Independenþa în 16 aprilie am reuºit sã facem încã 150 de metri

de linie funcþionali ºi sã stabilim un nou record în schimbarea

traverselor. Am reuºit sã schimbãm 10 traverse, sã curãþãm

vegetaþia de lângã linie ºi sã punem piatrã spartã în faþa rampei.

În paralel cu lucrãrile de la Cornãþel, echipa de voluntari

de la Agnita a montat prima parte a instalaþiei electrice ºi au

continuat termoizolarea vagonului.

În 21 aprilie am fost la Cornãþel având în plan ierbicidarea

liniei, din cauza unor probleme cu pompa de apã am schimbat o

eclisã ºi am fãcut mici reparaþii la motodrezinã.

În ultima perioadã am reuºit sã batem record dupã record,

aºa cã în 7 mai am schimbat 20 de traverse, am defriºat linia la

km 82+500, adicã la km 3,7 de la Cornãþel înspre Hosman. La

fel ca în ieºirile anterioare elevii ºi profesorii de la Colegiul

Tehnic Independenþa au fost sufletul ºi muºchii acþiunii.

Sâmbãtã þi duminicã gara din Cornãþel a prins viaþã. Peronul

s-a umplut încã de la primele ore ale dimineþii cu pãrinþi ºi copii

doritori sã se plimbe cu mocãniþa. Bãtrâna locomotivã a

transportat în acest weekend sute de turiºti de toate vârstele,

de la copii pasionaþi de trenuri care au avut pentru prima datã

ocazia de a cãlãtori cu un tren cu abur, pânã la vârstnici care au

dorit sã retrãiascã vremurile în care bãtrânul tren era sufletul

Vãii Hârtibaciului.

Diana Liliana Niþã.

ANUNT IMPORTANT!!!

PRIMÃRIA

ORAªULUI AGNITA,

COMUNICÃ:
1. Secþia de votare din str. Mihai Viteazu nr. 16-18 (fosta

Casã de Copii), s-a mutat în str. Mihai Viteazu nr. 9, la Casa

Seniorilor (fosta Cantinã a oraºului), cu aceeaºi alegãtori,

din strãzile: Mihai Viteazu nr. Impare 1- 65, Mihai Viteazu nr.

pare 2 - 60A, Mihai Viteazu nr. 60B, Mihai Viteazu nr. 65C,

Piaþa Republicii (Piaþa RSR) toate nr. din intervalul 1 - 18,

Strada Spitalului toate nr. din intervalul 11 - 27, Spitalului nr.

bl. 13, Spitalului nr. bl. 15, Spitalului nr. bl. 27, Spitalului nr. bl.

29, Spitalului nr. bl. 16A

2. Secþia de votare din str. Avram Iancu nr. 31 (fostul

CPADM - Cooperaþie), s-a mutat în str. ªcolii nr. 1B la Casa

de Culturã, cu aceeaºi alegãtori, din strãzile: 1 Decembrie

(Str. 23 August) numere impare 1 - 53, 1 Decembrie (Str. 23

August) numere pare 2 – 60, Avram Iancu (Str. Gãrii) numere

impare 1 - 169, Avram Iancu (Str. Gãrii) numere pare 2 – 176,

Grãdinilor numere impare 1 – 15, Grãdinilor numere pare 2

– 68, Hotar toate numerele din intervalul 12 – 14, Hotar toate

numerele din intervalul 17 – 18, Hotar toate numerele din

intervalul 26 – 27, Hotar nr. 2, 7, 20 ºi 31.
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De la Poliþie ...

Cât de curând urmeazã sã ne exercitãm unul

dintre drepturile considerate fundamentale

pentru oricare dintre noi – dreptul de vot.

Dupã cincizeci de ani de comunism ºi

douãzeci de capitalism ne ducem la urne cu

acelaºi sentiment amar cã indiferent pe cine

votãm tot ãla „care trebuie” o sã iasã, cã votul

nostru nu are nici o valoare ºi cã nu poate schimba

nimic din ce vor „ãia de sus”. Drept sã vã spun,

eu nu sunt de acord cu asta ºi am sã încerc sã

explic.

Dar, un pic de istorie … În România modernã,

regalistã ºi independentã de dupã 1877 – adicã

acum un pic mai mult de 100 de ani – nu toatã

lumea avea drept de vot ca acum. Femeile, tinerii

pânã în 30 de ani, persoanele care nu plãteau

impozit la stat – nu aveau drept de vot. Pentru ei

votau cei cu bani, care plãteau impozite ºi care îi

reprezentau. Abia dupã 1900 a început sã se

schimbe câte ceva. Femeile au fost primele care

au primit drept de vot. Dar nu toate ci doar cele

care aveau ºcoalã, învãþãtoare, asistente medicale,

funcþionare publice. Apoi s-au modificat

categoriile de vârstã pentru bãrbaþii cu drept de

vot. Iar dreptul de vot, aºa cum îl ºtim azi, este

opera comuniºtilor care, prin anii 50, au introdus

dreptul de vot pentru toþi, aºa cum îl cunoaºtem

astãzi. Însã tot comuniºtii sunt cei care au

pervertit dreptul de vot. De ce? Foarte simplu.

Toatã lumea avea dreptul sã voteze ºi se ducea

voioasã la vot ca sã aleagã dintre reprezentanþii

P.C.R. sau … reprezentanþii P.C.R. Pentru cã alte

partide nu existau. Într-un anume fel nici acum,

la 20 de ani de la cãderea comunismului, nu prea

avem alte partide. Chiar dacã, oficial, partidele

istorice încã existã, chiar dacã scena politicã s-a

îmbogãþit cu noi partide, conducãtori ºi

reprezentanþi marcanþi ale acestor partide provin

din vechiul P.C.R. cu schimbare de macaz prin

F.S.N.-ul post-revoluþionar. Adicã „aceeaºi Mãrie

cu altã pãlãrie”. ªi atunci, este de mirare cã avem

senzaþia cã votul nostru nu are valoare?

Tocmai, cã de fapt are foarte multã

importanþã. Fãrã votul nostru cei care ne conduc

O perioadã cu mai puþine evenimente

pentru poliþiºtii de pe Valea Hîrtibaciului

nu înseamnã o perioadã în care poliþiºtii

au stat degeba. Dimpotrivã.

Acþionând în controale rutiere,

poliþiºtii l-au depistat pe M.G. de 36 de

ani din Ilimbav care conducea un

autoturism în timp ce se afla sub influenþa

bãuturilor alcoolice. La controlul cu

aparatul elilotest acesta a arãtat o

îmbibaþie alcoolicã de 0,96 mg/l alcool

pur în aerul expirat. Tot în cadrul unui

control rutier poliþiºtii au constatat cã M.D.

de 33 de ani din Beclean judeþul Braºov

se afla la volanul unui autoturism care nu

era înmatriculat în România iar din

Polonia, de unde provenea, fusese radiat

din circulaþie din iulie 2015.

Tot în teme de circulaþie se înscriu

ºi accidentele, nu? Precum cel al lui A.B.I.

dn Agnita de 19 ani din Agnita care a

intrat pe sensul contrar de mers ºi a lovit

frontal autoturismul condus de A.G. Chiar

dacã nu a consumat alcool neatenþia sa a

fãcut ca A.G., conducãtorul autoturismului

pe care l-a lovit, precum ºi A.P., pasager

în acelaºi autorturism, sã ajungã sub

supraveghere medicalã la Spitalul

Judeþean Sibiu. Sau cel în care, la Rãvãºel,

C.D.D. de 29 de ani din Sibiu conducând

sub influenþa alcoolului – 0,24/l alcool în

aerul respirat – ºi datoritã vitezei excesive

într-o curbã la stânga a pierdut controlul

volanului ºi s-a rãsturnat în albia pârâului

din zonã. Din fericire C.D.D. s-a ales cu

rãni minore chiar dacã autoturismul a fost

distrus în proporþie de 90%.

În perioada care a trecut poliþiºtii s-

au confruntat cu douã cazuri deosebite

în care au fost implicaþi minori. Respectiv,

de la Alþîna s-a primit o sesizare privind

presupusa rãpire de cãtre persoane

necunoscute a unei minore de 14 ani.

Minora, ai cãrei pãrinþi erau plecaþi în

Grecia, era crescutã de bunicã aceasta

fiind aceea care, de altfel, a ºi fãcut

sesizarea. Din verificãri, poliþiºtii au

constatat cã minora plecase în mod

volutar de acasã ºi se gãsea pe raza

comunei Merghindeal. Minora a fost

reþinutã ºi ulterior încredinþatã bunicii.

Tot o plecare voluntarã de acasã a unui

minor s-a constat la Iacobeni unde, în

urma unei sesizãri a Poliþiei din

Dumbrãveni, a fost depistatã o minorã de

13 ani. Dupã identificare minora a fost

predatã pãrinþilor.

Din nefericire, poliþiºtii s-au

confruntat ºi cu o situaþie total nedoritã.

În Chirpãr a fost gãsit decedat un minor,

acesta af lându-se în camera în care

dormea alãturi de pãrinþii sãi. Nu au

existat suspiciuni de moarte violentã dar,

pentru cã circumstanþele decesului nu au

fost evidente, trupul minorului a fost

ridicat de Serviciul de Medicinã Legalã

Sibiu în vederea autopsierii iar în cauzã

s-a deschis un dosar penal.

Pentru cã alegerile ne bat la uºã vã

supunem atenþiei trei incidente

electorale. Toate trei au avut loc la Coveº.

În unul dintre ele a fost implicat un minor

care a distrus afiºe electorale expuse în

locuri publice, motiv pentru care pãrinþii

minorului au fost amendaþi. Celelalte

douã incidente au implicat ºi ele

distrugerea de materiale electorale.

Autorii nu au fost descoperiþi dar

similaritatea acestora cu situaþia descrisã

mai sus poate duce la concluzia cã fãptaºii

pot fi tot copii.

Implicarea poliþiºtilor în mãsurile de

securitate premergãtoare alegerilor, de la

secþiile de votare, nu înseamnã cã aceºtia

îºi neglijeazã obligaþiile zilnice faþã de

cetãþeni. Dimpotrivã. De aceea poliþiºtii

de pe Valea Hîrtibaciului vã asigurã cã

sunt ...

... Mereu alãturi de dumneavoastrã!

Iar acesta poate fi oricare dintre þãranii

vrednici ai oricãrui sat de pe acest rotund pãmânt

al þãrii mele! Pe doi dintre ei cunoscându-i, cu

mulþi ani în urmã, în Alþâna vãii sibiene a

Hârtibaciului, þinut din care cu mândrie mã trag

ºi eu, prin pãrinþii ºi strãbunii mei înaintaºi. Erau

fraþii Tecoanþã, frumos porecliþi de consãtenii lor

„Onu ºi Romi a lui Moise”. Þãrani nu numai

tare vrednici ºi pricepuþi în plugãritul pãmântului,

ci ºi bãrbaþi-bãrbaþi adevãraþi, chipeºi la înfãþiºare

ºi frumos îmbrãcaþi în straie româneºti,

moºtenite sau þesute ºi brodate de ale lor

neveste: Maria ºi Silvia (ca fete, Preda ºi Tatu),

haine mereu purtate în curãþenie chiar ºi la lucrul

câmpului. ªi erau aceºti doi fraþi într-atât de harnici

încât iarna îi puteai auzi vãitându-se cã îi dor

mâinile de atâta nemuncã!

ªi atunci, ca ºi acum, mã întrebam nedumerit,

în sinea mea: De ce toatã aceastã surprinzãtoare

ºi aproape nefireascã supãrare? De ce adevãratul

þãran român, obligat sã „trândãveascã” iarna pe

lângã treburile casei ºi gospodãriei sale, este

atât de necãjit atunci când îi lipseºte truda

câmpului! Numai cã, dintr-o datã, m-am trezit cã

nu rãspund eu, domnul-gazetar de la oraº, ci

þãranul-plugar din mine. Cel care îºi aminteºte,

la fel ca ºi acei doi þãrani alþânãreni, cã de mici

copii am deprins (de musai, ca de voie bunã), sã

înhãmãm caii ºi sã înjugãm bivolii ºi vacile la car

ºi la rotilele plugului; sã semãnãm boabele de

grâu ºi de mãzãriche din cãuºul palmelor; sã

secerãm cu secera, sã împletim funiile de spice,

sã legãm ºi sã clãdim snopii în clãi ºi stoguri; sã

cãrãm în ºurã paiele ºi pleava din „gura” batozei

de treierat; sã cãpãlim de buruieni ºi sã rãrim

cucuruzul; sã batem pe nicovala micã „gura”

coasei cu ciocãnelul ºi sã o ascuþim cu gresia din

cute; sã împrãºtiem ºi sã uscãm brezdele lãsate

de cosaºi în urma lor; sã tãiem cu securea

uscãturile din pãdure; sã scoatem cu gãleata apa

din adâncul fântânii cu cumpãnã; sã hrãnim ºi sã

adãpãm vitele; sã aþâþãm focul în vatra cuptorului

ºi sã batem pâinile de coaja lor rumenã; sã

culegem poamele dulci ºi aromate ale toamnelor;

sã stoarcem mustul strugurilor, merelor ºi

perelor; sã ºedem, cu treabã sau numai în poveºti,

la cazanul fiertului þuicii; sã tragem vinul de pe

dreve ºi sã-l limpezim; sã lucrãm în clacã ºi sã

mergem iarna în ºezãtorile fetelor ºi feciorilor

de o seamã cu noi; sã învãþãm ºi sã cântãm în

Laudã trudei ºi înþelepciunii

bãtrânului þãran român
bisericã ºi la ºcoalã rugãciuni ºi sfinte pricesne;

sã colindãm de Crãciun ºi de Boboteazã pe la

casele gospodarilor; sã stropim la Paºti fetele cu

parfum ºi sã aºezãm în faþa porþilor pãrinþilor

iubitelor noastre un arminden de mesteacãn

înverzit; sã facem o cât de puþinã învãþãturã de

carte ºi cãtãnie grea ºi multã; sã ne însurãm ºi sã

devenim taþi ºi bunici; sã îmbãtrânim

nemaiaºteptând mai nimic…

Cât priveºte povestea de la început,

referitoare la cei doi fraþi alþânãreni, auziþi de

mine ºi de nevestele lor cum se vãitau cã iarna îi

dureau mâinile de atâta nemuncã, am sã vã spun

cã absolut nimeni, doar el, plugarul român-

ardelean, este îndreptãþit sã facã dreapta

judecatã între ceea ce înseamnã munca ca muncã

ºi truda ca trudã, aceasta din urmã aparþinând

doar þãranului ºi se rezumã la lucrarea cu sârg ºi

cu patimã a pâmântului deluros, lutos ºi nisipos.

În sãrãcia ºi hãrnicia lui, þãranul român fiind

obligat sã o facã numai cu forþa braþelor ºi cu

iscusinþa minþii sale. O îndeletnicire sfântã ºi

veche de când lumea; dar grea precum pãmântul;

chinuitoare ºi plãcutã, îmbunatã de dulceaþa

roadelor sale. O trudã petrecutã în tãcere ºi în

rugãciune, nebãgând în samã vremea ºi vremurile

potrivnice!

Prolog: Aºa a fost, aºa este ºi aºa va fi

plugarul, precum cei doi fraþi Tecoanþã,

Dumnezeu sã-i odihneascã în pace! Dovadã cã

þãranul român n-a uitat cã trudeºte ºi trãieºte pe

pãmântul neamului sãu; pe glia în care îºi va gãsi

ºi veºnica lui odihnã! ªi atunci, la îngropãciune,

la fel ca ºi acum, el va avea obrajii la fel de înnegriþi

de dogoarea soarelui ºi de biciuirea vânturilor;

zbârciþi de gânduri ºi de necazuri; de griji, nevoi

ºi dureri! Palmele mâinilor sale bãtãtorite de

coarnele plugului ºi de coada coasei, sapei,

greblei ºi furcoiului din grajdul vitelor!

Notã: Poza ataºatã acestui text surprinde

chipurile cernite ale câtorva dintre bãtrânicele

þãrãnci, prezente la slujba parastasului de 6

sãptãmâni de când a rãposat plugarul despre care

pãrintele paroh Mircea Stoia spunea, la

îngropãciunea lui „Onu’ lui Moise”, cã dupã 88

de ani de trudnicã viaþã, sosit-a vremea sã-l aºezãm

în mormânt ºi pe ultimul adevãrat þãran al comunei

Alþâna ºi al întregii vãi sibiene a Hârtibaciului,

plugarul care, la fel ca ºi fratele sãu, numai în

timpul cãtãniei nu a fost îmbrãcat în mândre straie

populare româneºti!

Sibiu, duminicã, 22 mai 2016

Ioan Vulcan-Agniþeanul

Editorial
A vota sau a nu vota …

nu ar avea dreptul sã o facã. Noi suntem cei care

îi alegem ºi le dãm voie sã ne conducã. ªi, firesc,

votul nostru ar trebui sã fie o alegere realã. Adicã

cel pe care îl alegem sã merite cinstea de a fi

ales sã ne reprezinte. Pentru cã este o cinste sã-

l consideri un bun cetãþean al comunitãþii, un

membru reprezentativ al comunitãþii.

Din nefericire, puþini dintre aleºii noºtri

considerã o cinste faptul cã le acordãm votul.

Pentru cã, deºi noi suntem cei care îi alegem, ei

nu ne reprezintã pe noi. Ei reprezintã partidul,

grupul de interese sau interesul propriu iar votul

nostru este trambulina lor spre bunãstarea

personalã sau a grupului din care fac parte. ªi

atunci, apare firesc întrebarea dacã nu ar fi

necesarã o modalitate de penalizare a unor astfel

de comportamente? Sigur cã ar fi necesarã. Doar

cã ei s-au gândit mai repede, decât noi alegãtorii,

la aºa ceva ºi ca urmare au votat legi ce nu ne

permit sã-i penalizãm prea uºor. Dar … se poate!

Nu uitaþi cã avem dreptul sã votãm. ªi nu

uitaþi cã ei depind de votul nostru. Cãci, dacã noi

nu le dãm votul nostru, ei nu pot ajunge unde

vor. Cãci noi suntem, de fapt, cei ce avem puterea

de a ne alege viitorul votând pe cineva care, nu

doar cã ne reprezintã dar, chiar vrea sã dea ceva

înapoi comunitãþii care l-a votat.

De aceea consider cã, mergând la vot,

mergem sã alegem lideri ai comunitãþii din care

facem parte. Acasã, în familie, avem întotdeauna

pe cineva care conduce ºi cãruia alegem sã îi

acordãm încrederea noastrã – tata, mama, bunicul

sau bunica. Ei sunt cei care se gândesc la binele

familiei ºi o face pentru toþi ºi în numele tuturor.

De ce sã nu facem acelaºi lucru ºi la alegeri? De

ce sã nu alegem oameni care chiar vor sã facã

ceva pentru comunitate pentru cã simt cã sunt o

parte a comunitãþii?

În ultimii ani, la vot, am ales rãul cel mai

mic. Pentru cã, foarte probabil, majoritatea dintre

noi am considerat cã nici unul dintre candidaþii,

din liste sau din fruntea listei, nu ne reprezenta

cu adevãrat. Pentru cã foarte probabil nu l-am fi

dorit pe nici unul ca ºi conducãtor. Dar, astea

erau opþiunile … ºi atunci alegeam, ceea ce ni se

pãrea, rãul cel mai mic.

Bine, dar ce votãm dacã chiar nu avem ce

vota? Dacã considerãm cã nu avem motive sã-i

acordãm votul nici unuia dintre candidaþi? Pe cine

votãm? Sau nu mergem la vot, cã e mai simplu?

Nu uitaþi cã la ultimele alegeri au votat mai puþin

de 50% din alegãtorii cu drept de vot.

Nu cred cã a nu merge la vot este aºa de

simplu. Înaintaºii noºtri s-au strãduit mult ca noi

sã ne putem exprima opþiunea cu privire la cine

sã ne conducã. ªi noi? Ce facem? Nu votãm? Mi

se pare un gest de laºitate. Mai degrabã mi s-ar

pãrea firesc ca toþi cei care avem acest drept sã

mergem la vot. Pentru cã de fapt, dreptul de vot

este ºi un drept de opinie. Este dreptul nostru la

opinie. Cu privire la calitatea de conducãtor a

candidatului. Cu privire la calitatea lui de a ne

reprezenta. Iar el, atunci când se înscrie pe liste

asta face, ne cere opinia cu privire la aceste calitãþi

ºi se angajeazã sã ne dea ceva înapoi pentru votul

nostru. Nouã, celor care îl alegem, ºi comunitãþii

din care face parte.

Ar trebui cu toþii sã mergem la vot ºi sã ne

exprimãm opþiunea. Iar, dacã este cazul, sã

punem ºtampila pe toþi candidaþii sau pe nici

unul – adicã sã ne anulãm votul – ca sã arãtãm cã

nu avem ce alege. Sau sã avem un pãtrãþel în

care sã scrie „Nu sunt de acord cu nici unul dintre

candidaþi”. Sau, ºi mai firesc, sã se adune toþi cei

cu opinii asemãnãtoare, sã propunã candidatura

unui om în care au încredere, sã-l susþinã ºi sã-l

aleagã. Nu doar propunerea de candidaþi a unui

partid are valoare. Putem propune ºi vota pe

cineva dintre noi. Poate fi vecinul, prietenul,

colegul de muncã … Oricine cãruia, majoritatea,

i-ar încredinþa cinstea de a ne reprezenta

comunitatea.

De aceea consider cã toþi cei care avem

dreptul de vot avem ºi obligaþia sã mergem la

vot. Votul fiecãruia dintre noi este cel care poate

face diferenþa pentru urmãtorii ani.

Votul fiecãruia dintre noi are valoare.

Varga C.
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În numãrul anterior le-am solicitat celor

care ºi-au depus candidatura pentru funcþia

de Primar al oraºului Agnita, respectiv:

Cristea Radu- Marius, Dragoman Ioan,

Floriþã Ioan, Popovici, Rogozan Ovidiu, Matei

Dumitru , Niculescu Dan, Silivestru Horia

(în ordine alfabeticã) sã rãspundã la

urmãtoarele întrebãri:

1. Ce vã place în oraºul Agnita?

1. Agnita este oraºul în care m-am nãscut, am

crescut ºi în care îmi desfãºor activitatea. Este oraºul

care împleteºte natura, cu cultura ºi cu istoria. Am

ales sã trãiesc aici pentru cã iubesc acest oraº. Pentru

mine Agnita, e acasã.

2. Mã deranjeazã faptul cã Agnita azi, nu este

cum as fi dorit. În 2012, deºi rãscolitã de lucrãri, Agnita

era oraºul în construcþie. Se simþea pulsul renaºterii ei

pentru cã-n fiecare domeniu se întâmpla câte ceva.

De atunci încoace, totul stagneazã. În 2016, Agnita

trebuia sã aibã cartea de vizitã pe care o merita, aceea

de oraº european, dar nu o are. Faptul cã suntem o

comunitate relativ micã, nu a favorizat unitatea, din

pãcate.

3. Sunt primul dintre candidaþii la primãrie care

s-a prezentat cu un program. Ceea ce mi-am propus se

vede acolo. Aº aminti însã proiectele de interes general:

- Proiectul de restaurare a centrului istoric –

finanþat din fonduri europene

- Restaurarea mocãniþei – promovarea proiectului

cãtre forurile judeþene în vederea preluãrii proprietãþii

acesteia pentru a fi finanþatã din fonduri europene ºi

fonduri private

- Transformarea zonei ºtrandului în zonã de

recreere cu fonduri de la bugetul local

- Policlinica finalizatã ºi înfiinþarea de locuinþe

pentru medici ºi servicii medicale cu fonduri europene

ºi parþial de la bugetul local.

- Refacerea infrastructurii rutiere – fonduri de la

bugetul local,

4. Pentru cã suntem un oraº destul de sãrac, puþinii

bani de care dispunem trebuie cheltuiþi cu funcþionarea

instituþiilor din oraº. Mai întâi, mã voi preocupa de

creºterea bugetului de investiþii. Aº dori sã ajungem,

sã avem, din nou, la 60-65% din buget pentru dezvoltarea

oraºului ºi stimularea activitãþii sectorului privat, aºa

cum a avut Agnita în anul 2012, cu ajutorul fondurilor

europene, nu cum avem în 2016, doar 11,38% din buget

pentru dezvoltare.

Am studiat bugetele ultimilor ani ºi vã comunic

doar câteva cifre: în 2012, bugetul pentru dezvoltare a

fost 31.946 mii lei, din care pe investiþii (64,9%);

proiectul de buget al anului 2016 prevede doar 1.795

1. În oraºul Agnita îmi place specificul zonei

din punct de vedere al mediului al reliefului, precum ºi

obiceiurile ºi tradiþiile locale.

2. Nu îmi place la oraºul Agnita distanþa prea

mare faþã de drumurile naþionale, europene sau lipsa

unei cãi ferate mari, fapt care are o influenþã negativã

foarte mare în ceea ce priveºte dezvoltarea economicã

a localitãþii.

3. Câteva din proiectele pe care doresc sã le

iniþiez ºi sã le realizez în urmãtorul mandat sunt:

a.  Reabilitarea centrului istoric din Agnita

(care cuprinde urmãtoarele strãzi: Piaþa Republicii,

str. Republicii, Piaþa G. D. Teutsch, str. Nouã ºi str. A.

Vlaicu (sursa de finanþare POR 2014-2020) Mãsura 5.2.

b.  Amenajarea unei zone de agrement ºi

petrecere a timpului liber pentru comunitate în locaþia

fostului ºtrand ºi a eleºteului (sursa de finanþare POR

2014-2020);

c.  Finalizarea extinderii ºi reabilitarea

reþelelor de apã potabilã ºi canalizare menajerã din

Agnita, Ruja ºi Coveº, proiect realizat în principal

prin S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. (sursa de

finanþare POSMEDIU II) ºi parþial de oraºul Agnita,

pe strãzile Izvorului, Muncitorilor ºi Smârdan (sursa

de finanþare Bugetul Local)

d.  Reabilitarea tuturor strãzilor prin asfaltarea

drumurilor ºi refacerea ºanþurilor, rigolelor ºi

trotuarelor (sursa de finanþare: Bugetul Local)

e.  etc.

4. În ceea ce priveºte modificarea cheltuielilor

din bugetul actual nu voi propune nicio modificare, în

schimb voi propune completarea listei de investiþii din

2016 cu sumele necesare pentru proiectele la care se

pot depune cereri de finanþare în cursul anului 2016.

5. Conform prevederilor Legii administraþiei

publice locale 215/2001 alegerea viceprimarului

oraºului nu se face de cãtre primarul în funcþie, ci de

cãtre Consiliul Local prin votul majoritãþii. Despre

viitorul viceprimar al oraºului se poate discuta doar

dupã stabilirea rezultatelor alegerilor pentru consiliul

local, din data de 05.06.2016.

6. Referitor la proiectele propuse ºi realizate

în perioada mandatului meu, aº enumera urmãtoarele:

- Reabilitarea, modernizarea ºi dotarea Casei de

Cultura Ilarion Cociºiu;

- Reabilitarea ºi modernizarea strãzii ªcolii

- reabilitarea drumului comunal DC 31 - Coves,

2,85 km prin asfaltare - 6 cm grosime stratul de rezistenþã

ºi 4 cm grosime stratul de uzurã;

- Realizarea reþelei de distribuþie apã potabilã ºi a

branºamentelor pe strãzile: Piaþa Republicii, str.1

Decembrie, str. Avram Iancu, str.Aurel Vlaicu, ºi parþial

str. Nouã;

- Realizarea reþelei de canalizare menajerã pe

strãzile: A. Iancu, Piaþa Republicii, Aurel Vlaicu, Nouã

ºi parþial str. Plevna;

- Asfaltarea drumurilor pe strãzile Plevna, Livezii,

Horea (parþailã - urcare la pompieri) Plevna, Avram

Iancu drumurile secundare.

- Refacerea trotuarelor pentru strãzile Piaþa

Republicii, Abatorului ºi parþial Spitalului.

Chiar daca nu am propus eu proiectul de

Reabilitare ºi modernizare a arterei principale (proiect

început din mandatului d-lui Curcean Radu) am realizat

implementarea acestui proiect pe strãzile M. Viteazu

(parþial), Piaþa Republicii, 1 Decembrie ºi Avram Iancu.

7. Începând din 1996 a fost o onoare pentru

mine încrederea pe care mi-au acordat-o locuitorii

oraºului nostru pentru a-i reprezenta în administraþia

localã, fie din postura celor 3 mandate de consilier

local, fie din postura de viceprimar sau cea de primar,

fapt pentru care am considerat cã permanent trebuie

sã am o singurã þintã clarã: creºterea nivelului de trai

al locuitorilor. Consider cã am acumulat suficientã

experienþã în aceastã perioadã de 20 ani, pentru a

putea înþelege care sunt nevoile, necesitãþile, dorinþele

ºi aºteptãrile locuitorilor din oraºul nostru ºi în acelaºi

timp sã le ºi pot rezolva.

1. E oraºul copilãriei mele, e oraºul devenirii

mele, iar fãrã el aº fi incomplet. De sui dealul sus pe

Hulã, aºa de fain ºi de rotund se vede tot oraºul, de-mi

vine sã-l iau în braþe.

2. Cã parcã ne-am ponosit, era mai multã veselie

odinioarã.

3. Înfiinþarea unui incubator de afaceri care sã

sprijine start-up-urile locale în paralel cu susþinerea ºi

încurajarea potenþialilor întreprinzãtori ºi a tinerilor

cu iniþiativã prin cursuri de antreprenoriat ºi promovare

a iniþiativelor private.

- Proiect Agnita Zâmbeºte - vom folosi toate

instrumentele administraþiei locale pentru menþinerea

oraºului la standarde europene, curat, îngrijit, cu reguli

adoptate voluntar de cãtre toþi cetãþenii. Funcþionarii

publici politicoºi ca interfaþã a primãriei  vor fi un prim

pas al proiectului

- Proiect turistic în arealul Vãii Hârtibaciului ºi

atragerea de fonduri locale, judeþene ºi europene pentru

dezvoltarea turisticã, cu Agnita ca centru zonal ºi

valorificarea moºtenirii culturale a comunitãþilor ºi

breslelor consacrate.

Asfaltarea strãzilor, menþinerea curãþeniei în oraº,

locuri de joacã pentru copii, transparenþã ºi eficienþa

autoritãþilor locale, ar trebui rezolvate o datã pentru

totdeauna, le consider atribuþii implicite, parte din fiºa

postului de primar ºi nu teme de campanie.

Nu sunt singurele proiecte avute în vedere, am

dat doar câteva exemple din sfere de interes diferite.

4. În primul rând ar trebui crescute veniturile la

bugetul local. Prin scãderea cheltuielilor administrative

s-ar putea creºte alocãrile bugetare în învãþãmânt ºi

sãnãtate, garanþia dezvoltãrii armonioase ºi durabile a

oraºului.

5. Sunt mulþi oameni buni printre consilierii

propuºi, ºi de la noi ºi de la celelalte partide. În mod

cert mi-aº alege un om în care sã am încredere. Dar nu

e doar dupã mine, nu? Va trebui votat de cãtre ceilalþi

consilieri aleºi.

7. Am ales sã candidez la Primãria Agnita cu

dorinþa de schimbare, de reînnoire ºi de reinstalare a

dialogului cu cetãþenii.

Vreau sã restaurez Agnita. Vreau sã-i redau vechiul

suflu de orãºel prosper în care oamenii vin ºi nu mai

pleacã. Agnita va redeveni locul în care poþi cel mai

bine sã-þi creºti ºi sã-þi educi copiii, locul în care copiii

nu revin doar în vacanþe, locul în care copiii noºtri se

nasc, se dezvolta ºi devin agniþeni pânã la capãt.

Am certitudinea cã pot reuºi în ceea ce mi-am

propus!

Mergeþi la vot pe 5 iunie, acordaþi-mi încrederea

ºi timp de 4 ani biroul meu va fi pe fiecare stradã din

1. Este oraºul în care m-am nãscut eu, pãrinþii ºi

bunicii mei. Iubesc aceste meleaguri, cu oameni

harnici, omenoºi ºi ospitalieri. Iubesc aerul curat

nepoluant, relieful, clima ... Sunt atât de legat de aceste

meleaguri încât nu le voi pãrãsi niciodatã.

2. Sunt total dezamãgit cã dupã 1989, industria

agniþeanã atât de prosperã a fost distrusã, principalele

fabrici de tricotaje, pielãrie ºi încãlþãminte, industrie

locala ºi meºteºugãreascã, în care odatã lucrau mii de

oameni din localitate ºi localitãþile limitrofe, sunt astãzi

în ruinã s-au în conservare.

Sunt dezamãgit cã din lipsa locurilor de muncã s-

a produs o emigrare în masã a tineretului, a forþei de

muncã, actualmente predominând ºomerii ºi

pensionarii. Sunt dezamãgit cã  dupã 1989, nu s-a

acþionat pe linia atragerii investitorilor strãini sau

înfiinþat foarte multe activitãþi de desfacere ºi consum

în raport cu promovarea dezvoltãrii activitãþilor

economice care ar fi însemnat pentru oraº, locuri de

muncã, venituri mai mari pentru familii, implicit nivel

de trai mai ridicat ºi o sursã de încasare la veniturile

bugetului local de taxe ºi impozite.

3  Nominalizez doar câteva iniþiative:

- Terminarea lucrãrilor la policlinica din incinta

spitalului, asigurând astfel condiþii de asistenþã medicalã

la standarde U.E., pentru întreaga comunitate din

Agnita ºi zonã ºi locuinþã pentru medici. Prin sume

atrase din fonduri europene.

- Decolmatarea pârâului din str. Horea ºi Cloºca,

eliminând acest focar de infecþie. Prin sume alocate

de la bugetul propriu al primãriei

- Reabilitarea ºi punerea în funcþiune atât a

ºtrandurilor cât ºi a eleºteului  situat în zona Fabricii.

Creerea de noi locuri de joacã pentru copii ºi întreþinerea

celor existente. Prin sume  alocate de la bugetul propriu

al primãriei

- Racordarea la reþeaua de canalizare a localitãþilor

Ruja ºi Coveº.

- Înfiinþarea de cabinete medicale permanente în

aceste localitãþi. Prin sume atrase de la fondurile

europene, ºi de la bugetul local.

4. Bugetul de venituri ºi cheltuieli pe anul 2016

este aprobat ºi pus în execuþie de actualul Consiliu

local . El poate fi modificat doar b) efectuarea de

cheltuieli în limita alocaþiilor aprobate ºi conform

destinaþiei stabilite. în condiþiile legii la urmãtoarea

rectificare bugetarã, conf. art.27 al. 1 din legea 397/

2003 republicatã.

6.Alin Ciprian Schiau

8 Dragi cetãþeni ai oraºului Agnita.

Sunt un om tânãr, neimplicat politic pânã la

aceastã datã, ataºat cu trup ºi suflet acestor meleaguri.

Am propria afacere, veniturile realizate îmi asigurã

mie ºi familiei mele un trai decent, prin urmare, scopul

demersului meu de a fi ales în fruntea acestui minunat

orãºel nu este de a mã împlini personal ci de a

materializa cerinþele cetãþenilor. În acest scop, uºa

primarului va fi deschisã oricãrui cetãþean, asigurând

în acest fel permanent un contact cu d-voastrã.

Este timpul sã deschidem larg porþile investitorilor

strãini ºi autohtoni pe care sã-i atragem oferindu-le

facilitãþi în spiritul ºi litera legii, sã creem locuri de

muncã, sã readucem acasã pe cei plecaþi, sã reducem

ºomajul, sã îmbunãtãþim condiþiile sociale în sãnãtate

ºi învãþãmânt.

ªAPTE ÎNTREBÃRI PENTRU CANDIDAÞII LA

FUNCÞIA DE PRIMAR AL ORAªULUI AGNITA
2. Ce nu vã place în oraºul Agnita?

3. Ce proiecte vreþi sã iniþiaþi ºi sã le

realizaþi în mandatul de 4 ani? (minim 2

nominalizãri) ºi cu ce fonduri?

4. Ce propuneri de modificare veþi iniþia,

la actualul  buget local, privind cheltuielile.

5. Dacã veþi fi ales, pe care din potenþialii

consilieri locali îl doriþi ca viceprimar?

6. Urmãtorii candidaþi: Dragoman Ioan,

IOAN DRAGOMAN

HORIA SILVESTRU

OVIDIU ROGOZAN

RADU MARIUS

CRISTEA

Aceºti candidaþi n-au rãspuns

pentru cã: ori n-au vrut, ori n-au

ºtiut, ori  n-au putut.

Matei Dumitru ºi Niculescu Dan care au mai

fost aleºi în administraþia localã, sunt rugaþi sã

nominalizeze minim 2 proiecte pe care le-au

propus ºi au fost realizate în perioada

mandatului lor ºi cu ce beneficii pentru oraº.

7. Cuvânt cãtre alegãtori. (maxim 50 de

cuvinte)

Publicãm mai jos rãspunsurile primite.

mii lei pe dezvoltare (11,38%) din total, datoritã pierderii

proiectului de restaurare a centrului istoric. Pentru cã

am putea pierde startul pentru redepunerea proiectului,

întreb: E pregãtit proiectul Agnita Medievalã pentru

redepunere?

5. Îi voi solicita d-lui Marius Radu Curcean sã

accepte nominalizarea din partea PNL la  funcþia de

viceprimar.

7. Dragi agniþeni, ne aflãm în faþa unui nou moment

de rãscruce pentru oraºul nostru. Alegerile locale bat

la uºã. Fiþi drepþi ºi alegeþi raþional primarul ºi consilierii

în care puteþi crede. De felul în care ºtim sã ne folosim

votul, depinde viitorul nostru ºi al copiilor noºtrii. Sã

ne întâlnim din nou, la ceas de bilanþ, peste 4 ani, sã

ne felicitãm cu ce-am realizat! Nu uita, votul tãu

conteazã!

oraºul nostru, pentru fiecare dintre dumneavoastrã iar

rezolvarea problemelor pe care le aveþi nu va mai fi

amânatã. Împreunã vom restaura viitorul nostru ºi al

oraºului!
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Poate distanþa, poate campania electoralã,

poate alte considerente, au fãcut ca numãrul

ansamblurilor participante la Festivalul

Hârtibãcenilor ediþia a XI-a, din 8 mai, sã fie

mai mic decât la ediþiile precedente. Acest

lucru nu a dãunat valorii artistice a spectacolului

de la Bruiu care, sub acest aspect a fost unul

din cele mai frumoase.

Nici numãrul persoanelor oficiale care au

rãspuns invitaþiei n-a fost la fel de mare dar

nici asta nu i-a supãrat prea mult pe organizatori

ºi pe gazde.

FESTIVALUL HÂRTBÃCENILOR A XI-A EDIÞIE
Spectacolul a fost deschis de Ioan Berghea

primarul comunei Bruiu. Acesta, dupã ce le-a

mulþumit celor prezenþi pentru participare, a

dat cuvântul preºedintelui asociaþiei “Valea

Hârtibaciului” ing. Ioan Dragoman ºi apoi

vicepreºedintelui Consiliului Judeþean Sibiu cu

atribuþii de preºedinte, Constantin ªovãialã.

Cei doi invitaþi au subliniat importanþa

festivalului, rolul acestuia în promovarea

folclorului autentic din satele de pe Valea

Hârtibaciului, al portului popular ºi tradiþiilor.

Spectacolul a fost deschis de ansamblul

Cununa, al Casei de Culturã „Ilarion Cociºiu”

din Agnita care a prezentat tabloul coregrafic

„Apa –izvorul vieþi” o suitã de reprezentãri ale

satului românesc ancestral, cu obiceiurile,

credinþele ºi legile comunitare nescrise care

guvernau viaþa satelor. Fiecare din scenele

reprezentative ale vieþii satului, intercalate

între jocuri populare, descântece ºi cântece,

prezentate de soliºtii Florin Robu Zamfir, Ioana

Bogdan, Florin Pãrãu ºi „descântãtoarea”

Eugenia Ghiºa  au fost aplaudate de spectatori,

Ansamblul Liceului Tehnologic din

Iacobeni, condus de prof. Vasile Zãmãcãu ºi-a

început numãrul cu o suitã de cântece populare

interpretate de un grup vocal pregãtit de prof.

Florin Pãrãu. Au continuat cu tabloul

coregrafic „Sãrbãtoare în sat”, în care jocurile

hârtibãcene au încântat spectatorii, ca ºi

interpretarea solistului vocal Alin Drãgan. Un

moment de excepþie a fost suita de dansuri

þigãneºti, aplaudate pentru autenticitatea ºi

frumuseþea interpretãrii ºi a dansatorilor.

Coregrafia ansamblului a fost semnatã de prof.

Medrea Nicolae Secerã iar conducerea

muzicalã de prof. Sorin Lãcãtuº.

Echipa de dansuri a cãminului cultural din

Bruiu, af latã la a treia ediþie pe scena

Festivalului  Hârtibãcenilor a dovedit o

frumoasã evoluþie, încântându-i pe spectatori

cu jocurile populare Haþegana, Învârtita, Rara

dar mai ales cu Brâul Fetelor, joc tradiþional în

sat. Cu aplauze a fost primit ºi consãteanul

bruienilor, solistul vocal  Radu Dragomir,

îmbrãcat într-un autentic costum popular din

Retiº care le-a mulþumit cântându-le de joc ºi

frumoase doine ardelene.

Au urcat apoi pe scenã „Mãmãruþele

vesele”, un grup de fetiþe din clasa a II-a de la

ªcoala Gimnaziala Roºia. Acestea, sub

îndrumarea prof. Corina Popescu au prezentat

un moment artistic în care baletul, folclorul ºi

rockul s-au armonizat pe „Ciocârlia” lui George

Enescu. Tot din Roºia, fetele din formaþia de

dansuri populare conduse de prof. Daniela

Þugulea, au fost aplaudate pentru frumuseþea

costumelor ºi graþia cu care au jucat Haþegana,

Ficioreasca fetelor ºi Jiana. Copiii din Roºia au

fost susþinuþi de asociaþia ECIJAH.

Cireaºa de pe tortul acestui frumos

spectacol au fost jucãtorii din Chirpãr care,

împreunã cu instructorul lor, primarul Chirion

Stãnuleþ, au stârnit ropote de aplauze pentru

frumuseþea jocurilor chirpãrene ºi pentru

autenticitatea ºi vigoarea interpretãrii. Acestor

autentici interpreþi de joc popular românesc, li

s-a alãturat micuþa vedetã hârtibãceanã Cezara

Borcea care, în pauzele necesare jucãtorilor

sã-ºi tragã sufletul, a cucerit spectatorii cu

cântece din repertoriul marilor soliºti naþionali.

A fost a XI-a ediþie a Festivalului

Hârtibãcenilor, manifestare culturalã

organizatã de asociaþia Valea Hârtibaciului, în

prima duminicã dupã Paºti, de fiecare datã în

altã localitate membrã. Au fost 11 ediþii la care

contribuþia financiarã a Consiliului Judeþean a

fost 0, ca ºi prezenþa unor reprezentanþi ai

culturii judeþului Sibiu, prea puþin interesaþi de

pãstrarea ºi promovarea culturii tradiþionale

în sate adicã la ea acasã, acolo unde „s-a nãscut

veºnicia”.

Urmãtoarea ediþie va avea loc la Chirpãr, în data de 23 aprilie 2017.            I. Bârsan
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„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

Biserica „Sf. Apostoli Petru ºi Pavel”, a parohiei III din Agnita se

înalþã tot mai sus ºi imaginea de lãcaº al Domnului se contureazã

tot mai mult.

Pãrintele Nicolae Mãrginean se roagã lui Dumnezeu ca în aceastã

varã sã fie finalizatã construcþia acoperiºului. Se roagã lui Dumnezeu

dar adreseazã o rugãminte ºi tuturor creºtinilor agniþeni sã sprijine

finalizarea  acestei lucrãri, pentru ca ploile din toamnã, zãpezile ºi

frigul iernii sã nu afecteze ceea ce s-a construit pânã acum.

În biserica „Buna Vestire” din

Merghindeal, care an de an este tot mai

primenitã, s-a sãvârºit duminicã 22 mai Sfânta

Tainã a Maslului de obºte.

Cu câteva sãptãmâni în urmã, ne-am aflat

în Duminica Sfântului Apostol Toma, dar puþini

dintre noi am fost atenþi cã de fapt aceastã

duminicã a fost închinatã ºi sfântului apostol

ºi evanghelist Ioan. De ce? Acest sfânt apostol,

deºi a fost poate cel mai drag Domnului, nu

are o zi de prãznuire cu roºu, cum au spre

exemplu Sfinþii Petru ºi Pavel, ci este serbat în

fiecare an pe 8 mai, iar în acest an aceastã zi a

fost chiar duminica numitã în popor „a Tomii”.

Am serbat aºadar în acea zi doi dintre apostolii

Domnului, pe Toma ºi pe Ioan.

Cine este Sfântul Ioan ºi de ce era aºa de

drag Domnului Hristos?

Sfântul Ioan, era fratele lui Iacob, fiu a lui

Zevedeu ºi ucenic apropiat a lui Ioan

Botezãtorul. El a fost chemat ca sã-i fie apostol,

de însuºi Domnul. Ioan va face parte mai târziu

ºi din grupul restrâns al ucenicilor (alãturi de

Petru ºi Iacob) luând parte la unele dintre cele

mai extraordinare minuni ºi evenimente din

viaþa lui Iisus (Învierea ficei lui Iair - Marcu 5,

Schimbarea la Faþã - Matei 17, sau rugãciunea

din grãdina Ghetsimani – Matei 26,

Rãstignirea). Tot Ioan, „ucenicul pe care îl

iubea Iisus” (cum se supranumeºte în

Evanghelia sa) este cel cãruia îi va fi

încredinþatã Maica Domnului, de cãtre Domnul

când era pe Cruce. În ultimele Sale clipe din

viaþa pãmânteascã, Hristos a spus: „Femeie,

iatã fiul tãu”. Apoi „Iatã, mama Ta” ºi a privit la

Ioan. De atunci Ioan a luat-o pe Maica

Domnului în casa lui, ºi tot de atunci toþi am

primit-o pe Maria, de Mamã duhovniceascã.

S-au împlinit astfel cuvintele profetice ale

Împãrãtesei Cerurilor, rostite la Bunavestire:

„Iatã, de acum mã vor ferici toate neamurile”.

De ce îi era Ioan atât de drag Domnului?

Pentru cã fiind tânãr avea trupul, dar ºi mintea

curate de orice gânduri trupeºti. Acesta este ºi

motivul pentru care Domnul Hristos o

încredinþeazã pe PreaCurata Sa Maicã, lui

Ioan. Pentru cã semãnau mult în curãþie

trupescã ºi sufleteascã.

Sfântul Evanghelist Ioan, numi ºi apostolul

dragostei, a scris, sub inspiraþia Sfântului Duh,

cele mai duhovniceºti scrieri din Noul

Testament, fiind în egalã mãsurã, pline de

îndemnuri la iubire. În Evanghelia sa, sfântul

APEL CREªTIN

Iubiþi-vã unii pe alþii!

Dragi cititori, Hristos a înviat!

Ioan surprinde foarte pe larg cele din urmã

dorinþe ale Domnului: „Dacã Mã iubiþi,

pãziþi-mi poruncile”, „De Mã iubeºte

cineva, El va pãzi cuvântul Meu, ºi Tatãl

Meu îl va iubi, ºi Noi vom veni la el ºi ne

vom face sãlaº la el” iar în alt loc „Cel ce

are poruncile Mele, ºi le pãzeºte, acela

este care mã iubeºte; iar cel ce Mã

iubeºte pe Mine, iubit va fi de Tatãl Meu,

ºi-l voi iubi ºi Eu ºi Mã voi arãta lui” (Ioan

cap. 14). Aºadar una dintre ultimele dorinþele

ale Domnului a fost „Sã pãzim poruncile

Lui; ºi poruncile Lui nu sunt grele (1 Ioan

5,2-3)”. La ce se referã Iisus? „Aceasta este

porunca Mea: Sã vã iubiþi unii pe alþii

precum eu v-am iubit. Mai mare dragoste

decât aceasta nimeni nu are: sã-ºi punã

viaþa pentru prietenii sãi. Voi sunteþi

prietenii Mei, dacã faceþi ceea ce vã

poruncesc”.

A doua dorinþã a Domnului Hristos,

exprimatã explicit în rugãciunea din grãdina

Ghetsimani a fost aceea ca sã nu existe

dezbinãri între creºtini: „Dar nu numai

pentru aceºtia (apostolii Mei) Mã rog, ci ºi

pentru cei care prin cuvântul lor, vor

crede în Mine; pentru ca toþi sã fie una,

aºa cum Tu Pãrinte eºti în Mine, ºi Eu în

Tine ” (Ioan cap. 17).

Ultima cerere adresatã Tatãlui se referã

la dorinþa Sa, ca Apostolii sã fie împreunã cu

El în Împãrãþia Sa „pentru ca sã-mi vadã

slava Mea, pe care Tu mi-ai dat-o; pentru

cã Tu M-ai iubit mai înainte de

întemeierea lumii ”.

Dupã cum ne putem da seama fiecare

dintre noi, primele douã dorinþe ale lui Hristos

sunt încãlcate în fiecare zi, chiar de cei care

ar trebui sã stãruie în împlinirea lor. Oare ne

mai putem numi creºtini, dacã nu mai

ascultãm de Hristos?

Aºadar, cum ar fi fost viaþa noastrã, ºi a

Sfintei Biserici, fãrã aceste frumoase cuvinte

ºi învãþãturi, fãrã îndemnurile atât de

frumoase, ale Sfântului Ioan?

Nu mai are rost sã punem în discuþie

frumuseþea Epistolelor Sfântului „Cine zice

cã petrece întru El dator este, precum

Acela a umblat, ºi el aºa sã umble... Cine

MASLMASLU DE OBªTE LAU DE OBªTE LA

MERGHINDEAL
lor, pentru cei de acasã ºi pentru cei plecaþi.

Cuvântul de învãþãturã a fost rostit de

pãrintele Protopop Mihai Naicu. Acesta le-a

amintit credincioºilor despre rolul lui Isus

zice cã este în luminã ºi pe fratele sãu îl

urãºte, acela este în întuneric pânã acum.

Iar cel ce urãºte pe fratele sãu este în

întuneric ºi umblã în întuneric ºi nu ºtie

încotro se duce, pentru cã întunericul a

orbit ochii lui. Noi ºtim cã am trecut din

moarte la viaþã, pentru cã iubim pe fraþi;

cine nu iubeºte pe fratele sãu rãmâne în

moarte. Fiii mei, sã nu iubim cu vorba,

numai din gurã, ci cu fapta ºi cu adevãrul.

ªi acum, copii, rãmâneþi întru El, ca sã

avem îndrãznealã când Se va arãta ºi sã

nu ne ruºinãm de El, la venirea Lui.

Copii, nimeni sã nu vã amãgeascã: Cine

sãvârºeºte pãcatul este de la diavolul, pentru

cã de la început diavolul pãcãtuieºte. Oricine

este nãscut din Dumnezeu nu sãvârºeºte pãcat,

pentru cã sãmânþa lui Dumnezeu rãmâne în

acesta; ºi nu poate sã pãcãtuiascã, fiindcã este

nãscut din Dumnezeu ”.

Cu privire la cei care sunt cãldicei în

credinþã, Apocalipsa, o altã carte atribuitã

Sfântului Evanghelist Ioan spune: „ªtiu

faptele tale; cã nu eºti nici rece, nici

fierbinte. O, de ai fi rece sau fierbinte!

Astfel, fiindcã eºti cãldicel - nici fierbinte,

nici rece - am sã te vãrs din gura Mea...

Eu pe câþi îi iubesc îi mustru ºi îi

pedepsesc; sârguieºte dar ºi te pocãieºte.

Iatã, stau la uºã ºi bat; de va auzi cineva

glasul Meu ºi va deschide uºa, voi intra

la el ºi voi cina cu el ºi el cu Mine... Celui

ce biruieºte îi voi da sã ºadã cu Mine pe

scaunul Meu, precum ºi Eu am biruit ºi

am ºezut cu Tatãl Meu pe scaunul Lui ”

(cap. 3) .

Cu speranþa cã o micã parte din Iubirea ºi

Lumina lui Hristos va rãmâne în inimile

dumnevoastrã, vã îndemn pe toþi sã reluaþi

mereu ºi mereu citirea Sfintelor Scripturi, ºi

mai ales a scrierilor Sfântului Ioan

Evanghelistul, pentru ale cãrui rugãciuni,

Doamne mântuieºte-ne pe noi ºi lumea Ta,

Amin!

Pr. Toma Sebastian

- parohia Movile

Opt preoþi în frunte cu pãrintele Protopop

Mihai Naicu s-au rugat pentru sãnãtatea ºi

bunãstarea credincioºilor din parohia bine

pãstoritã de preotul Cristian Nicolae Sasu. I-au

stat alãturi în rugãciune preoþii, Cosmin

Coºoreanu din Braºov, Dumitru Tãtoiu din

Fofeldea, Florin Þînþ din Brãdeni, Marius

Rebegel din Ruja, Marius Horjea din Meºendorf

ºi Nicolae Godean din Dealu Frumos.

Cu aceastã ocazie multe credincioase au

împodobit sfântul locaº cu minunatele lor

costume populare. Ele ºi-au aplecat cu smerenie

capul sub patrafir ºi s-au rugat pentru familiile

Hristos în viaþa de zi cu zi a creºtinilor, despre

necesitatea de a-i urma învãþãturile pentru a

beneficia de sãnãtate fizicã ºi sufleteascã.

Preotul Cristian i-a mulþumit pãrintelui

Protopop pentru bunele sfaturi ºi i-a îndemnat

pe enoriaºii sãi sã le urmeze întocmai. A

mulþumit apoi preoþilor care au venit în

Merghindreal sã se roage pentru creºtinii

acestei comunitãþi.

A fost o zi frumoasã, trãitã frumos de

creºtinii veniþi sã le fie binecuvântate familiile

ºi cei dragi.

I. Bârsan
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Petre Þuþea spunea:„ Poarta spre

Dumnezeu este credinþa, iar forma prin care

se intrã la Dumnezeu este rugãciunea’’. În

cartea Facerii, referatul biblic pentru creaþie

se precizeazã cã dupã ce Dumnezeu a sãvârºit

lucrarea sa „toate erau bune foarte”. Toate se

apropiau sau tindeau cãtre desãvârºire.

Aceastã stare de lucruri vrea sã transmitã

cã în acest bine sãlãºluia ºi fericirea adevãratã

izvorâtã din dragostea lui Dumnezeu faþã de

creaþie.

Atunci când cineva te iubeºte eºti fericit,

pentru cã iubirea implicã ocrotire, respect,

responsabilitate ºi sacrificiu. Puterea Supremã

ne are în grija ei la fel cum are soarele ºi luna,

stelele, apele, ziua ºi noaptea.

Prin înaintare pe calea virtuþii, omul

trebuie sã înþeleagã relaþia cu Dumnezeu care

doreºte sã împãrtãºeascã dragostea ºi fericirea

duhovniceascã ºi persoanei umane.

Sfântul Porfirie are o rugãciune scurtã în

care cere de la Dumnezeu douã virtuþi care

leagã inima omului de Creatorul sãu ºi de

aproapele: „Dã-mi Doamne credinþã ºi ajutã-

mã sã fiu mai bun”.

Iatã din nou cum se uneºte mintea cu

inima în aducere aminte de Dumnezeu. Simplã

ºi clarã, aceastã rugãciune poate fi un vehicul

al relaþiei dintre om, Dumnezeu ºi întreaga

În perspectiva alegerilor locale ºi legislative din anul 2016, din dorinþa de a face cât mai clarã

atitudinea Bisericii Ortodoxe Române faþã de viaþa politicã ºi campaniile electorale, Sfântul

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române face urmãtoarele precizãri:

1. În calitate de cetãþean ºi de pãrinte duhovnicesc al tuturor enoriaºilor sãi, indiferent de

orientarea lor politicã, preotul are libertatea, binecuvântarea ºi îndatorirea de a participa la viaþa

cetãþii, sprijinind activitãþile menite sã promoveze binele comun. În vederea respectãrii opþiunilor

politice ale credincioºilor sãi, preotul are obligaþia de a pãstra neutralitatea în timpul campaniilor

electorale, atât în declaraþiile publice, cât ºi în activitatea practicã faþã de problemele cu caracter

politic. Opþiunea politicã a preotului va fi exprimatã doar prin votul personal secret.

2. În conformitate cu Sfintele Canoane, arhiereului, preotului, diaconului, monahului ºi

monahiei din Biserica Ortodoxã Românã le este interzis sã facã politicã partinicã, sã fie membri

ai unui partid politic, sã candideze la alegerile parlamentare sau locale, sã participe la campanii

electorale ºi sã ocupe funcþii de demnitar/înalt funcþionar public la nivel central sau local.

3. Clericul sau monahul care se implicã în politicã în calitate de membru sau de candidat al

unui partid încalcã legãmântul depus la hirotonie, hotãrârile Sfântului Sinod ºi regulamentele

bisericeºti, caz în care va trebui sã aleagã între cariera politicã ºi misiunea clericalã/viaþa

monahalã. Abaterile de acest fel vor fi judecate în Consistoriile eparhiale.

4. Totuºi, Sfântul Sinod, aplicând principiul iconomiei(dispensã), în vederea împlinirii misiunii

sociale la care sunt chemaþi clericii în viaþa comunitãþilor pe care le pãstoresc, a aprobat ca, în

situaþii excepþionale, preoþii ºi diaconii sã candideze, însã doar ca independenþi ºi doar

pentru calitatea de consilier local ºi consilier judeþean în România cu aprobarea scrisã a

ierarhilor lor.

5. În acest caz, preoþii ºi diaconii care au obþinut, în mod excepþional, aprobarea bisericeascã

de a candida pentru a deveni membri în consiliul local sau consiliul judeþean vor fi suspendaþi de

la slujirea liturgicã pe întreaga perioadã a campaniei electorale (pentru evitarea oricãror suspiciuni

referitoare la folosirea de mijloace pastorale în campania electoralã), vor adopta în timpul

campaniei electorale un comportament adecvat demnitãþii preoþeºti, vor respecta legislaþia în

vigoare privind campaniile electorale ºi alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale ºi nu

vor folosi în scopuri electorale lãcaºurile de cult.

6. Sfântul Sinod reînnoieºte apelul sãu cãtre liderii partidelor politice din România de a nu

permite recrutarea de membri din rândurile clerului ºi nici folosirea în scopuri politice a

persoanelor, spaþiilor, slujbelor ºi însemnelor bisericeºti.

7. Sfântul Sinod reaminteºte faptul cã Biserica Ortodoxã Românã nu susþine vreun partid

politic sau vreo ideologie politicã, însã îndeamnã pe toþi cetãþenii sã-i aleagã pe acei candidaþi

care aratã credinþã în Dumnezeu ºi responsabilitate faþã de comunitate, apãrã ºi susþin demnitatea

vieþii umane, a familiei tradiþionale ºi promoveazã educaþia ºcolarã integralã care îmbinã

cunoaºterea intelectualã cu formarea moralã ºi spiritualã.

SECRETARIATUL SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Credinþã, viaþã, participare la creaþie
creaþie. Credinþa ca adeziune la voia lui

Dumnezeu în mod conºtient ºi liber, presupune

ºi bunãtate deoarece a crede în Dumnezeu

înseamnã sã simþi bunãtatea oferitã strâns

legatã de dragoste ºi de fericirea în care se

scaldã cu ajutorul Duhului Sfânt întreaga

creaþie.

Bucuria ºi fericirea omului este strâns

legatã deci de Pãrintele ceresc dar ºi de întreaga

creaþie, de aceea voinþa noastrã ca fiinþe

personale care stau în strânsã relaþie cu mediul

înconjurãtor poate influenþa întreaga viaþã

aducând bucurie sau dimpotrivã  tristeþe.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rostit

cuvintele „Împãrãþia lui Dumnezeu este

înlãuntrul vostru” (Lc. 17,21) arãtând cã încã

de pe acest pãmânt, din aceastã viaþã, omului îi

este dat sã preguste din bucuria ºi fericirea

veºnicã. Sfântul Maxim Mãrturisitorul spune

referitor la aceasta cã „bucuria cereascã a

Duhului se aratã în chip real în sufletele celor

vrednici care primesc încã de acum arvuna ºi

pârga bucuriei ºi veseliei celei duhovniceºti de

care se vor împãrtãºii sfinþii în împãrãþia lui

Dumnezeu.”

Relaþia noastrã cu Pãrintele ceresc ne

aminteºte cã suntem conectaþi prin

intermediul simþurilor trupeºti cu lumea

înconjurãtoare ºi prin suflet aparþinem

Religia este comuniunea  de iubire sfântã

dintre Dumnezeu ºi om, este raportul viu dintre

persoana umanã ºi Pãrintele ceresc, trãit prin

gândire, voinþã ºi sentiment. Nu a existat

vreodatã popor fãrã religie, comuniunea cu o

divinitate caracterizând oamenii din toate

timpurile. Religia este darul lui Dumnezeu

oferit omului în scopul desãvârºirii, prin care

El se descoperã. Noi n-am fi ºtiut nimic despre

Dumnezeu, dacã El, mai întâi, nu ne-ar fi iubit

ºi nu ni s-ar fi descoperit, de aceea, religia este

darul iubirii Lui Dumnezeu faþã de oameni ºi

transmis din generaþie în generaþie.

   În virtutea acestei iubiri dumnezeieºti

suntem datori sã ne cunoaºtem, sã trãim, sã

ne iubim ºi sã ne apãrãm religia ºi mai mult

decât atât, suntem datori sã o facem cunoscutã

ºi copiilor noºtri, dupã cum ºi noi am primit-o.

Pornind de la aceste considerente, predarea

religiei în ºcoli devine o necesitate ºi aceasta

cu atât mai mult cu cât trãim într-o epocã în

care valorile umane nu mai existã. Educaþia,

este o operã de „ºlefuire” a persoanei umane,

care vizeazã împlinirea acesteia atât din punct

de vedere spiritual-moral, cât ºi din punct de

vedere intelectual. Omul se raporteazã la

realitate, prin intelect, voinþã, acþiune, dar ºi,

prin atitudini, simþire ºi credinþã. O educaþie

integralã presupune pe lângã latura

intelectualã, moralã, esteticã, tehnologicã ºi o

componentã religioasã.

Fiinþa umanã tânjeºte dupã Dumnezeu

având nevoie de o  îndrumare ºi o formare

religioasã prin educaþie. Se observã azi o crizã

spiritualã, o debusolare morala a oamenilor.

Educaþia religioasã poate întãri fiinþa ºi o poate

reorienta. Prima sarcina a educaþiei religioase

este formarea bunului creºtin, capabil de a ºti

si a preþui valorile sfinte,  învãþate zi de zi. Prin

educaþia religioasã, ne dezvoltãm simþul

religios care, alãturi de celelalte simþuri, este

necesar vieþii umane. Omul întreg, este acela

care are ºi îºi dezvoltã toate simþurile, inclusiv

simþul religios. Omul fãrã simþul religios este

ca ºi omul fãrã simþul vãzului sau al auzului. De

aceea, ca în cazul oricãrui alt simþ, ºi simþul

religios trebuie dezvoltat prin educaþie

religioasã. De asemenea, la orele de religie

elevul îºi completeazã cultura generalã, aflã

cunoºtinþe specifice de istorie a religiilor, de

mentalitãþi ºi atitudini care ar trebui sã

caracterizeze viaþa de zi cu zi, ajungând la o

credinþã bine informatã ºi consolidatã.

Educaþia religioasa învaþã elevul cã

Dumnezeu este Bunãtate, Rãbdare, Toleranþã,

Respect, Blândeþe, Responsabilitate, Iubire,

lucruri care regleazã raporturile omului, cu

societatea ºi cu semenii în general. Tocmai de

aceea învãþãtura creºtinã este o ramurã

educaþionalã de  importanþã majorã ºi nu

Necesitatea educaþiei religioase

trebuie ignoratã în educaþia ºcolarã fiindcã

existenþa noastrã nu se poate reduce doar la

elemente strict materiale. Tocmai din acest

motiv, educaþia vizeazã, armonia. Ea nu

dezvoltã numai forþele fizice ale unui om(ca sã

facã din el un atlet), sau numai forþele

intelectuale (care ar face din om un computer),

ea vizeazã un om complet, urmãrind o armonie

perfectã în dezvoltarea acestor forþe.

Din totdeauna Biserica ºi-a dat concursul

ei pedagogic în soluþionarea acestei probleme.

Creºtinismul e iubitor de popor, e religia

mântuirii pentru toþi oamenii, e universal,

propagã frãþia, dreptatea, libertatea, pacea ºi

iubirea între oameni.

Dacã ºcolii îi revin sarcini pe direcþia

dezvoltãrii ºi formãrii intelectuale, morale,

estetice, patriotice, de ce ar rãmâne în afara

ei educaþia religioasã care urmãreºte formarea

ºi desãvârºirea caracterului moral religios?

Dezlipitã de viaþa religioasã, viaþa moralã

devine o iluzie. Religia nu numai constatã rãul,

ci indicã ºi remediul mântuirii: ajutorul de sus,

harul prin care ne întãrim ºi ne purificãm.

Reintroducerea orelor de religie în ºcoalã

dupã Revoluþia din 1989, a contribuit în mod

decisiv la înzestrarea învãþãmântului românesc

cu componenta sa religioasã, a fost o reparaþie

de ordin moral dupã umilirea impusã de regimul

comunist tineretului unui popor profund

credincios. Tipãriturile Bisericii erau

considerate pânã atunci cãrþi cu circuit închis,

literatura teologicã s-a ascuns sub formule

istorice, pentru cã statul, nu îngãduia

publicarea ºi rãspândirea ei. Însã aceastã

perioadã nu a durat mult ºi iatã, spre slava Celui

Atotputernic, lumina þinutã sub obroc urcã pe

vârful muntelui, ca sã lumineze tuturor lumina

lui Hristos. Biruinþa luminii credinþei poporului

nostru, cu rãdãcini istorice este o realitate în

viaþa tinerilor ºi mai ales, a elevilor care l-au

primit din nou pe Hristos, Marele Învãþãtor al

lumii în ºcoalã.

De aceea, cei care vin azi ºi spun cã

Hristos nu mai are loc în ºcoalã greºesc.

Adevãraþii români se identificã cu adevãraþii

creºtini. Nu putem spune „român” fãrã sã nu

spunem „creºtin”, nu putem vorbi despre

educaþie fãrã sã nu vorbim despre educaþia

religioasã. Omul fãrã religie nu este un om

perfect dezvoltat, deoarece religia este cea care

îl desãvârºeºte. De aceea, se impune predarea

religiei în ºcoli, pentru ca tinerii sã-L cunoascã

pe Dumnezeu ºi sã se formeze în spiritul

credinþei ºi al iubirii faþã de El ºi faþã de

aproapele. Doar astfel generaþia viitoare va fi

o generaþie caracterizatã de credinþã, de

nãdejde ºi de dragoste de Dumnezeu, o

generaþie „sãnãtoasã” din punct de vedere

moral.

Pr. Rebegel Marius – parohia Ruja

Precizãri ale Sfântului Sinod al Bisericii

Ortodoxe Române privind anul electoral 2016

veºniciei din lumea spiritualã. Toate acestea

ne aratã cã putem fi numiþi coparticipanþi la

creaþie. De fapt, acesta a fost ºi scopul pentru

care din dragoste, Dumnezeu l-a creat pe om,

acela de a aduce binecuvântare, pace þi

armonie peste întreaga creaþie.

Sfântul Maxim Mãrturisitorul vorbind

despre relaþia dintre Dumnezeu ºi creaturã

spunea cã lumea este un câmp al jocului liber

între cei doi parteneri: Dumnezeu ºi umanitate

dar ºi între parteneri umani. “Numai atunci se

joacã cineva cu altul când îl iubeºte ºi vine

aproape de el. Pentru cã în joc dispar cel mai

mult distanþele. Dumnezeu se joacã cu omul

ca un pãrinte cu copilul lui, fãcându-se ºi el

copil sau dându-i copilului ceva din puterea lui”.

Este un joc sincer, serios ºi care implicã

responsabilitate din partea omului.

John Wheeler fizician contemporan cu

Einstein, înlocuia termenul de om-observator

cu cel de om-participant la acþiunile creatoare

ºi organizatoare:

„Acum învãþãm de la lumea cuanticã cã

pânã ºi pentru a observa un obiect atât de

minuscul cum este electronul trebuie sã

ajungem în interior. De aceea cuvântul

observator trebuie sã fie înlocuit cu cel de

participant” .

Omul, fiinþã personalã ajunge astfel sã

înveþe din acþiunile dumnezeeºti care transced

aceastã lume ºi prin dragostea lui Dumnezeu

ajunge sã fie participant la creaþie.

Sfântul Maxim Mãrturisitorul în scrierea

„Ambigua” aratã cã în toatã creaþia Bunul

Dumnezeu a aºezat raþiunea Sa potrivit cu

scopul pentru care existã ºi þinta pe care o

urmãreºte. Interesantã este povestea unui mic

val care se rostogoleºte prin ocean ºi se

distreazã grozav. Se bucurã de brizã ºi de aerul

curat, pânã când deodatã vede un alt val în

faþa lui spãrgându-se de mal.

„Doamne e groaznic”, spune valul „Asta o

sã se întâmple þi cu mine.” Apoi apare un alt

val. Îl vede pe primul val speriat ºi îl întreabã

ce se întâmplã. Primul val îi spune:„Nu înþelegi?

O sã fim cu toþii zdrobiþi! Noi valurile vom

dispãrea. Al doilea val îl liniºteºte spunându-i:

Prietene, nu înþelegi. Tu nu eºti val, eºti parte

din ocean”.

În aceastã povestioarã apare iluzia

separãrii. În acest ocean se pot observa tot

felul de tiparuri schimbãtoare, de vârtejuri,

ondulaþii, valuri dar care în mod evident nu au

o existenþã separatã fãcând parte din acelaºi

ocean al vieþii valuri care pot influenþa

echilibrul ºi armonia existentã în acest ocean.

Noi oamenii suntem valuri care participã

prin libertatea voinþei la bucurie, ordine, pace

sau dimpotrivã putem genera adevãrate

furtuni, rãzboaie ºi suferinþe. Alegerile noastre

individuale se combinã pentru a deveni

realitatea noastrã colectivã.

Astfel, vom putea înþelege mesajul lui

Hristos în care se oglindeºte demnitatea

umanã: „Adevãr, adevãr vã spun. Cel care va

crede în Mine va face ºi el lucrurile pe care le

fac Eu; ºi mai mari decât acestea va

face”(In.14,12).

Preot Copãcianu Alexandru,

Parohia Sãsãuº
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Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã ºi bucurii din partea urmaºilor

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

Mihuleþ Aron 01 iunie 95 de ani Þichindeal

Armenciu Otilia 01 iunie 89 de ani Movile

Cãtanã Maria 01 iunie 82 de ani Retiº

Scutea Emilia 01 iunie 80 de ani Chirpãr

Dragoman Ana 02 iunie 87 de ani Nocrich

Benchea Maria 02 iunie 86 de ani Mihãileni

Benchea Ioan 02 iunie 81 de ani Mihãileni

Bunea Iancu 02 iunie 81 de ani Chirpãr

Herbert Hedwina 05 iunie 89 de ani Dealu Frumos

Radu Elena 08 iunie 90 de ani Agnita

Tatu Roman 09 iunie 88 de ani Alþîna

Bãlãu Gheorghiþa 10 iunie 81 de ani Movile

Galea Alexandru 10 iunie 81 de ani Marpod

Bela Letiþia 12 iunie 86 de ani Mihãileni

Berzini Augustin 12 iunie 85 de ani Rãvãºel

Preda Liviu 12 iunie 83 de ani Alþîna

Pãdure Floarea 12 iunie 81 de ani Iacobeni

Ciochinã ªtefan 13 iunie 87 de ani Movile

Pârvu Elena 14 iunie 83 de ani Nou

Jurca Maria 14 iunie 82 de ani Mihãileni

Bratu Ioan 16 iunie 83 de ani Nou

Podu Elvira 17 iunie 80 de ani Nocrich

Vâju Cornelia 18 iunie 88 de ani Sãsãuº

Mitru Marioara 19 iunie 87 de ani Vãrd

Lumiþiu Maria 19 iunie 85 de ani Nou

Onea Maria 20 iunie 83 de ani Retiº

Lomotã Vulvara 21 iunie 88 de ani Mihãileni

Togan Olimpia 21 iunie 86 de ani Rãvãºel

Periat Emilia 22 iunie 88 de ani Alþîna

Dobre Elena 22 iunie 81 de ani Retiº

Muºoae Pavel 23 iunie 85 de ani Hosman

Lascu Didina Matilda 25 iunie 86 de ani Daia

Nãstase Vasile 25 iunie 81 de ani Fofeldea

Ionuþ Victoria 26 iunie 82 de ani Sãsãuº

Precup Maria 27 iunie 95 de ani Fofeldea

Zãmãcãu Livia 27 iunie 85 de ani Roºia

Aflatu Ioan 27 iunie 83 de ani Nou

Piguliu Maria 27 iunie 83 de ani Alþîna

Opriþã Catrina 28 iunie 85 de ani Sãsãuº

Luminã în suflet
O copilã, Primãvara,

Cu acceleratul luminii

Pãºindu-mi în inimã,

Rãsãritul sufletului meu

Se scuturã de o ºoaptã

“A venit !” murmurã inconºtient.

Mi-a aprins o candelã

A speranþei, a visãrii.

ªi mi-a îmbrãcat sufletul

În naiva sensibilitate.

Primãvara ... un felinar pe calea copilãriei.

Simt mirosul

balsamului ceresc...

Doamne, Tu ai îmbrãcat copacii goi în

îngeri albi,

ai pus covor de viorele,

ce stau în câmp ca niºte moaºte

Tu, ne aprinzi în suflet candela de fericire

Firul dumnezeirii,

al lãcrãmioarelor ºi toporaºilor,

þes

patrafirul ce învãluie

dealurile în speranþã.

Cuvinte pline de farmec

îmi clocotesc în inimã ºi zic?

Harul este turnat pe buzele Tale,

Hristoase!

mâinile Tale sunt fãrã de pãcat,

din care-Þi torni ecoul frumuseþii

peste naturã, primãvarã!

Soarele toarnã peste lume mirul

ce va spãla pãcatele...

Clipa eternitãþii

Venise Paºtele, Paºtele de toþi adorat,

Natura toatã cântã, cântã:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Atunci, îngerul sfânt

se-apropie încetiºor

cu-mbrãþiºãri fierbinþi,

cu-aripile scãpãrând

ºi sufletul mi-atinge.

În zilele de 10-11 mai s-a finalizat

proiectul regional „Odã primãverii”, ediþia

a IV-a, organizat de Colegiul Tehnic „A. T.

Laurian” Agnita (coordonatori de proiect:

prof. dr. Maria-Daniela Lorinczi ºi prof.

Niculina Gãinã). Spre deosebire de ediþiile

anterioare, organizate la nivel judeþean, în

acest an concursul a devenit regional ºi a

fost înscris în CAER al Ministerului

Educaþiei, poz. 1407. Au participat elevi

Mezina Tatãlui,

binecuvântatã

Un lanþ rupt

Flãcãrile rãbdãrii topit-au

Îngeri palizi o privesc smerit

Pleacã

Paºii þesându-i patosul libertãþii

Iar mâna Tatãlui –

Cununa trandafirilor galbeni pãliþi de lunã

Troneazã acum ºoptind naturii moarte

“REÎNVIE”

Îmi umple pocalul sufletului

Cu dulceaþa tinereþii de o eternitate

Eternitate de o clipã.

MUNTEAN GEORGIANA-DANIELA

Clasa a VI-a A,

Colegiul Tehnic

 „A. T. Laurian” Agnita

Candela se-aprinde

ºi-ndatã simt

de lacrimi calde ochii uzi

În clipa-atotputernicã,

a Învierii lui Iisus,

pornirã sã þâºneascã izvoare vii în mine,

cereascã bucurie,

întreg trupul mi-a inundat.

De-atunci ºtiu, ºtiu cu adevãrat,

Hristos era în mine, viu ºi plin de har!

Potirul cerului

Vâslesc...

printre anotimpurile mãtãsoase

ale sfintelor flori de primãvarã

sevã cereascã

îmi inundã

sanctuarul sufletului.

Mã îmbãiez

cu lacrimile soarelui

care curge ºuvoi.

Mã spãl

pe ochi

cu laptele de iasomie

care mã binecuvinteazã cu puritate.

Tãmâie, smirnã ºi porfirã

se despletesc tainic

din potirul cerului

ºi îmi îmbrãþiºeazã

trupul.

Inima mea

se ospãteazã din hrana îngerilor –

dulcea armonie a primãverii.

Nicula Marco

Clasa a VI-a A,

Colegiul Tehnic

 „A. T. Laurian” Agnita

PRIMÃVARA DIN SUFLETUL

COPIILOR

(responsabili: prof. Angelica Banu, prof.

Teglaº Raluca), Meºteºuguri (responsabili:

prof. Margareta Vecerzan, prof. Bogdana-

Otilia Lãstun ºi prof. Paraschiva

Anghelina). La fiecare ediþie au fost

acordate premii în cãrþi, în anul precendent

o parte din premii fiind acordatã de

doamna Irina Petraº, critic ºi istoric literar,

preºedinte al Filialei Cluj a Uniunii

Scriitorilor din România, absolventã a

Liceului Teoretic din Agnita. Proiectul îºi

doreºte sã trezeascã interesul copiilor faþã

de tradiþiile ºi sãrbãtorile pascale ºi

evocarea anotimpului de primãvarã.

Între laureaþii concursului s-au regãsit

ºi elevi din zona Agnita, care au oferit din

suf letul lor primãvarã ºi entuziasm.

Felicitãm pe toþi participanþii ºi îi

aºteptãm cu drag ºi la ediþiile viitoare!

Daniela Pãnãzan

din opt judeþe: Sibiu, Alba, Cluj, Hunedoara,

Mureº, Vaslui, Neamþ ºi Bistriþa-Nãsãud.

Concursul s-a bucurat de participarea

a 150 de elevi care au impresionat prin

originalitatea lucrãrilor trimise, dovedindu-

se creativi, talentaþi, dornici de afirmare.

Cele patru secþiuni ale concursului au fost:

Creaþie literarã (responsabil: prof. Maria-

Daniela Lorinczi), Recitare din lirica

româneascã ºi englezã (responsabil: prof.

Niculina Gãinã), Afiºe ºi postere tematice
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ªi iatã- ne ajunºi ºi în luna mai, perioadã

în care elevii nostri, deºi, pe final de an ºcolar,

se dovedesc încã plini de energie ºi dornici de

lucruri noi ºi interesante. Întorºi din vacanþã

dupã Sãrbãtorile Pascale ºi cu bateriile

încãrcate, cei mai  talentaþi la desen ºi picturã

au continuat Proiectul  European „Unitate în

diversitate”. Acest proiect a început în luna

martie când cei mai talentaþi dintre copiii noºtri

au primit ca temã „Europa vãzutã prin ochi de

copil”. Elevii sub îndrumarea prof. de desen

Cea de a XI- a ediþie a Festivalului

Hârtibãcenilor, manifestare organizatã de

asociaþia Valea Hârtibaciului, cu scopul pãstrãrii

culturii tradiþionale, a revitalizãrii cântecelor

ºi jocurilor populare din aceastã minunatã zonã,

a avut în acest an o componentã dedicatã

promovãrii tinerelor talente din ºcolile

aparþinând localitãþilor membre în asociaþie.

Împreunã cu Colegiul Tehnic „August Treboniu

Laurian” a fost iniþiat proiectul „Florile

Hârtibaciului”, un concurs tematic menit sã

trezeascã interesul elevilor pentru frumuseþile

ºi valorile zonei, valorificându-ºi talentul  prin

prezentarea artisticã a acestor frumuseþi.

Concursul a avut trei secþiuni, creaþie

literarã, picturã ºi recitare, la fiecare secþiune

participând elevi din ciclul primar, gimnazial ºi

liceal.

La concurs au participat peste 100 de elevi

de la ºcolile din Agnita, Chirpãr, Iacobeni,

Marpod ºi Roºia.

Dacã la secþiunea de recitare lucrurile au

fost mai simple, concurenþii având propusã o

listã de poezii din care sã aleagã ºi sã recite, la

Se întâmplã la

Colegiul din Agnita

„Florile Hârtibaciului”

au înflorit la Agnita
Premianþii

Creaþie literarã – poezie ;

Gimnaziu: locul I Muntean Georgiana –

Daniela Col. AT Laurian , II Minea Andreea

ªtefana Col. AT Laurian, III Drãgan Alexandra

Mihaela ªc. GD Teutsch, ºi menþiuni: Nicula

Marco Col. AT Laurian, Manea Darius ªc GD

Teutsch  Turcu Ioana ªc Noiºtat.

Liceu: locul I Suciu Nicolae Col. AT

Laurian ºi II Obedea Eduard Col. AT Laurian

Recitare din lirica româneascã

Ciclu primar: locul I Aldea Emil Col. AT

Laurian, II Roman Ruxandra ªc Bârghiº, III

Puiuleþ Elena Col. AT Laurian ºi Þântea Ioana

ªc Chirpãt ºi menþiuni: Nicula Bianca ªc

Bârghiº ºi Lemnaru Alexandru Col. AT

Laurian.

Gimnaziu: locul I Muntean Giorgiana –

Daniela Col. AT Laurian , II ªelar Adelina ªc

Bârghiº, III Faur Osinela ªc Bârghiº ºi

menþiune Muntean Delia ªc Bârghiº

Picturã- desen

Ciclu primar: locul I Florea Nicolae ªc.

Roºia, II Paraginã Remus ªc. GD Teutsch , III

Uniunii Europene „Unitate în diversitate” ºi

acestea au putut fi realizate cu diverse

materiale, instrumente ºi tehnici. La acest

proiect au participat un numãr mare de ºcoli

din Europa. Acestea au fost împãrþite pe 12

grupe, fiecare grupã având 10 participanþi. Noi

am fãcut parte din grupa a ºasea alãturi de

ºcoli din Italia, Grecia, Franþa, Marea Britanie

ºi încã o ºcoalã din România. Pânã în data de 8

aprilie fiecare ºcoalã trebuia sã trimitã prin

poºtã cãtre partenerii lor din grupã cel puþin

Teglaº Raluca, a învãþãtorilor de la clasele 0-

IV: Nechita Maria, Aldea Teodora, Banu

Angelica, Drãgoiu Dana, Bârsan Viorel,

Rebegel Silvia, Jecan Ionela, Oliu Elena,

Þerbea Maria, Stoica Larisa precum ºi a

educatoarei Puiuleþ Maria au realizat un numãr

impresionant de lucrãri, care mai de care mai

frumoase.

Desenele trebuiau sã reflecte o scenã

imaginarã sau o amintire care evocã motto-ul

un desen însoþit de informaþii legate atât de

titularul desenului cât ºi informaþii legate de

ºcoalã, localitate, regiune ºi þarã. La acest

proiect au participat de asemenea prof. director

Mirela Petruº, ºi profesorii Calborean Ana,

Zgabercea Dana ºi documentaristul  Roman

Raul. Dar proiectul nu s-a oprit aici, el a

continuat în luna mai când, de Ziua Europei,

toate desenele primite de la partenerii din þãrile

mai sus amintite, precum ºi lucrãri ale elevilor

noºtri au fost expuse în holul cancelariei din

cadrul Colegiului Tehnic “A.T. Laurian”.

Dar, 9 Mai, Ziua Europei, nu s-a încheiat

doar cu aceastã expoziþie, în cadrul colegiului

desfãºurându-se activitãþi legate de aceastã zi

importantã pentru noi toþi, ca locuitori ai

Europei unite.

Nici  în aceastã lunã nu am uitat sã fim ºi

buni. De aceea elevi cu suflet mare de la noi

din ºcoalã au mai facut o vizitã celor de la Azilul

de Bãtrâni din oraº. Au fost câteva momente

emoþionante petrecute alãturi de aceºtia,

momente în care jocul s-a împletit cu lectura.

Elevii le-au promis locatarilor azilului cã aceste

activitãþi vor continua ºi peste varã ºi cu

siguranþã ºi în anul ºcolar viitor.

Dar cum la ºcoalã nu facem numai

activitãþi extraºcolare elevii noºtri s-au aflat

în aceastã lunã în plinã perioadã de teze. Doresc

sã- i felicit pe cei cu rezultate deosebite iar pe

cei care mai au de susþinut sã le urez baftã.

Luna mai este de asemenea luna în care

ne apucãm de strâns roadele, pentru unii

roadele de final de an, pentru alþii de final de

ºcoalã. Astfel primele examene le vor începe

cei din clasa a ºasea, fiind urmaþi de cei din

clasele a patra ºi a doua. La începutul lunii iunie,

clasele a doisprezecea vor încheia anul ºcolar

urmaþi la douã sãptãmâni de cei din clasa a

opta.

Luna iunie va fi o lunã foarte grea atât

pentru clasele a opta cât ºi pentru cele de a

doisprezecea care vor susþine mai multe

examene. Pe aceastã cale þin sã le urez tuturor:

Baftã multã ºi succes în tot ceea ce ºi-au propus!

Prof. Dana Zgabercea

creaþie literarã ºi picturã a fost mai dificil. La

aceste secþiuni concurenþii au avut la dispoziþie

o orã în care sã le vinã inspiraþia ºi sã creeze

un tablou ori o poezie. ªi, din pãcate, inspiraþia

vine greu la comandã, e mai libertinã, când o

cauþi n-o gãseºti, când nu te aºtepþi îþi umblã

prin minte ºi te scoate din realitate.

ªi totuºi, acolo unde muza poeziei ºi a

picturii þi-a coborât harul au rãsãrit sclipiri de

perle; ”Soarele Dreptãþii binecuvânteazã valea

din care curge speranþã purã” a scris Nicula

Marco sau Giorgiana-Daniela Munteanu;

“Îngeri palizi cu priviri curate surâd în

limpezimea firului de apã”.

Nici pictorii n-au fost mai prejos ºi cele

mai frumoase lucrãri vor împodobi holul Casei

de Culturã ”Ilarion Cociºiu” din Agnita.

Juriile compuse din câte cinci profesori de

specialitate au acordat 21 de premii ºi 11

menþiuni pentru cele mai reuºite realizãri

artistice.

Nicula Luana Col. AT Laurian ºi  menþiuni:

Brãtilã Mãdãlina ªc. Marpod ºi Murgoci

Teodora Col. AT Laurian

Gimnaziu: locul I Cioca ªtefania Col. AT

Laurian, II ªinai Marian ªc Marpod, III Holerga

Denisa ºi menþiuni: Brumaru Maria Patricia

Col. AT Laurian ºi Morar Bianca Col. AT

Laurian

Liceu: locul I Sturz Adelina Col. AT

Laurian, II Loghin Sorin Col. AT Laurian, III

Aldea Cãtãlin Col. AT Laurian ºi menþiune

Ursa Tiberiu Col. AT Laurian.

Reuºita acestui amplu festival concurs

aflat la prima ediþie s-a datorat implicãrii unor

inimoºi profesori de la Colegiul AT Laurian;

dr. Maria-Daniela Pãnãzan Lorinczi, Eleonora

Tudoran, Otilia–Bogdana Lãstun, Angelica

Gina Banu, Luminiþa Feldãrã, Cristina-Ioana

Neofit, Niculina Gãinã, doc Raul Roman ajutaþi

de directorii Mirela-Monica Petruº ºi

Margareta Vecerzan. Au dat o mânã de ajutor

competentã, în echipele de jurizare, poetul

hârtibãcean Ioan Gligor Stopiþã ºi profesorii

Vasile Zãmãcãu, Marinela Cernea, Raluca

Teglaº ºi Popescu Corina.

Festivalul concurs s-a încheiat cu un

minispectacol folcloric susþinut de ansamblul

Hârtibaciul de la Casa de Culturã din Agnita.

A fost un concurs frumos al cãrui rezultat

i-a bucurat atât pe participanþi cât ºi pe cei

care au trudit pentru organizarea lui.

În 2017 concursul se va desfãºura în data

de 22 aprilie, prima sâmbãtã dupã Paºti ºi

probabil cu paticipanþi mai mulþi de la mai

multe ºcoli.

I Bârsan


