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Priºca Ana Maria, elevã în clasa a VIII-a C la ªcoala

Gimnazialã Georg Daniel Teutsch din Agnita, este un

model pentru orice tânãr de vârsta ei.

A absolvit clasele I-IV cu media FB, iar clasele V-VII cu

media generalã 10. A participat în fiecare an la Olimpiada de

Limba ºi literatura românã etapele locale, ajungând tot timpul

ºi la fazele judeþene unde a luat mereu menþiune. Anul acesta

s-a clasat pe locul IV la faza judeþeanã cu 106 puncte. La

Simularea Naþionalã proba Limba ºi literatura românã a obþinut

cel mai mare punctaj din ºcoalã – 9,75. A obþinut rezultate

foarte bune ºi la concursurile de matematicã Lumina Math ºi

concursurile organizate la ªcoala Regina Maria din Sibiu, unde

a obþinut medalia de bronz. Desenul e o altã pasiune de-a ei,

participând la diverse concursuri organizate de ºcoalã sau de

Inspectoratul  Judeþean Sibiu. Participã cu plãcere la diverse

competiþii sportive locale ºi judeþene.

Ana este o fire comunicativã, receptivã la nou, dornicã de

cunoaºtere, conºtincioasã, perfecþionistã. Este o elevã foarte

talentatã ºi cu aptitudini pentru orice disciplinã ºcolarã. ªi-a

propus sã urmeze Colegiul Naþional Octavian Goga din Sibiu -

profil ªtiinþele Naturii bilingv, iar dupã liceu sã urmeze cursurile

Facultãþii de Medicinã - specializare Stomatologie. Visul ei este

sã devinã medic stomatolog la fel ca mama sa, modelul ei în

viaþã.

Ana este bine integratã într-o clasã în care concurenþa

este un cuvânt la ordinea zilei. Ea este un elev model care face

tot posibilul sã aibã rezultate bune la învãþãturã, dar se implicã

ºi în activitãþi extraºcolare.

Voluntarii mocãniþei au fost foarte harnici la Cornãþel. Au

sudat profilele metalice ale drezinei ºi vagoneþilor ce au cedat

în timpul refacþiei liniei de anul trecut, au eliberat biroul de

miºcare din gara de traverse, au adus îmbunãtãþiri acoperiºului

turnului de apã, au fãcut releveul magaziei de mãrfuri, au

inventariat ºi mãsurat traversele speciale de sub macazurile

din Cornãþel ºi Hosman care trebuie înlocuite ºi au proiectat

refacerea instalaþiei electrice din biroul de miºcare, pãstrând

cât mai mult din instalaþia originalã.

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

alegeri locale cât ºi parlamentare, în vederea respectãrii

dreptului de vot a fiecãruia dintre dumneavoastrã, vã

reamintim cã nu puteþi vota dacã actul dumneavoastrã de

identitate este expirat sau deteriorat.

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

precum ºi termenul de valabilitate al actului de identitate.

Actul de identitate trebuie sã fie în bunã stare, astfel încât sã

poatã fi citite datele dumneavoastrã de stare civilã ºi, în mod

special, caracterele speciale aflate în partea de jos a actului

de identitate. Termenul de valabilitate este înscris în colþul

din dreapta jos al acestuia ºi va conþine data aniversãrii

STIMAÞI CETÃÞENI AI ORAªULUI AGNITA
dumneavoastrã din acest an. Deoarece scrutinele electorale

sunt programate pentru a doua jumãtate a anului avem

rugãmintea sã vã reînnoiþi din timp actul de identitate.

Actul de identitate poate fi preschimbat cu cel mult 180

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

Pentru preschimbarea actului de identitate ne puteþi gãsi la

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

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

09-12.

Cu stimã,

Colectivul Serviciului Public Comunitar Local

de Evidenþã a Persoanelor al oraºului Agnita.

UN ELEV DE NOTA 10

Asociaþia Prietenii Mocãniþei
Sfârºitul sãptãmânii trecute a fost unul încãrcat pentru

prietenii mocãniþei.

Sâmbãtã am fost la Cornãþel sã remontãm motorul drezinei

ºi sã dezgropãm liniile 3 ºi 4 ca sã verificãm starea traverselor.

Duminicã am fãcut o plimbare pânã la atelierele de la

Criºcior, unde am învãþat de la Georg Hocevar cum se

recondiþioneazã vagoanele ºi cum se reparã locomotivele. Ba

mai mult, am avut parte ºi de o plimbare surprizã cu mocãniþa.

Familia clasei a VIII-a C de la ªcoala G. D. Teutsch e

mândrã cã are un copil model, care o reprezintã cu succes în

orice competiþie. Mult succes în viitor, copil minunat!!!

VASILESCU ANDREEA,  profesor diriginte

FOFELDEA - Leagãnul

copilãriei lui August

Treboniu Laurian

Gânduri  rãzleþe
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De la Poliþie ...
Iatã cã a trecut deja un sfert din an … chiar dacã nu

am apucat sã ne dãm seama când. Mai ales cã vremea a

þinut cu tot dinadinsul sã ne arate cã Baba Iarna are încã

dinþi de ger iar prognoza meteo din ultimul timp ne-a

cam fãcut sã stãm la gura sobei. Doar cã asta nu a fost

valabil pentru toatã lumea. Pentru cã, indiferent de vreme,

poliþiºtii au fost la datorie.

Astfel, prezenþi în stradã, poliþiºtii au efectuat con-

troale rutiere în urma cãrora au depistat ºoferi care, ca

sã scape de gerul de afarã, s-au luat la întrecere în a

combina alcoolul cu volanul. Este cazul lui A.A.C. de 27

de ani care conducea un autoturism având o îmbibaþie

alcoolicã de 0,48 mg/l în aerul respirat, al lui K.M.V. de

44 de ani – 0,52 mg/l sau C.D. de 35 de ani – 0,42 mg/

l, toþi din Agnita. Au mai fost depistaþi unii conducãtori

auto care au considerat cã nu este necesar sã posede

permis de conducere „ca sã fie ºoferi”, cum e cazul lui

G.R.D. de 18 ani din Agnita care conducea o motocicletã

neînregistratã ºi neînmatriculatã sau C.T.D. din Netuº

care se afla la volanul unui tractor a cãrui remorcã nu

era înmatriculatã. Alþi ºoferi au vrut, probabil, sã se laude

cu maºinile proaspãt achiziþionate ºi nu au mai avut rãb-

dare sã treacã pe la Serviciul Înmatriculãri. Ca urmare

au fost rugaþi sã tragã pe dreapta C.P. de 24 de ani din

Beneºti ºi M.M.M. de 28 de ani din Agnita, ale cãrui

autoturisme erau radiate din circulaþie de mai bine de o

lunã precum ºi C.P. de 37 de ani din Beneºti al cãrui

vehicul nu avea drept de circulaþie în România.

Din nefericire, prezenþa poliþiºtilor pe drumurile pub-

lice nu l-a impresionat pe A.M. de 53 de ani din Moºna

care, cu vitejia datã de 0,72 mg/l alcool în aerul expirat,

s-a urcat decis la volanul unui autovehicul neînmatricu-

lat, a reuºit eroic sã piardã controlul volanului, a lovit un

gard pe care era ferm hotãrât sã-l doboare ºi a acroºat o

persoanã care a avut tupeul sã circule regulamentar pe

acolo. Neimpresionat de poliþiºti a fost ºi A.M.C. din

Nocrich. Cã doar, la cei 19 ani ai lui, fãrã permis de

conducere ºi cu 0,38 mg/l alcool în aerul respirat nu-i

poate sta nimeni în cale. Doar o autoutilitarã care încã

nu auzise de el s-a încumetat la o asemenea faptã. Ba

încã, l-a mai bãgat ºi în spital. Dar, i-a fãcut-o el – a dis-

trus-o aproape 40%. Din nefericire pentru ei, la fel de

neimpresionaþi de performanþele realizate, au fost ºi

poliþiºtii care le-au întocmit dosare penale.

Mult mai „cuminte” a fost D.S.E. de 26 de ani din

Alþîna care, dorind sã-ºi arate calitãþile de pilot de raliu,

a reuºit doar sã se rãstoarne în afara pãrþii carosabile

dupã ce a luat o curbã cu vitezã prea mare. Ah! ºi a

reuºit sã ajungã la spital cu multiple rãni ºi traumatisme

care, din fericire, nu i-au pus viaþa în pericol. Prin

comparaþie, un ºofer din Marpod a fost doar un ghinion-

ist atunci când maºina pe care o conducea a luat foc în

timpul mersului fiind distrusã în proporþie de 100%.

Cunoaºtem cu toþii expresia „Paza bunã trece prime-

jdia rea !” dar nu prea o punem în aplicare. Lipsa ele-

mentelor de securitate (alarme, câini de pazã, gratii,

vecini binevoitori etc.) a fost motivul pentru care imo-

bile nelocuite ºi nesupravegheate, din Fofeldea,

Þichindeal ºi Chirpãr, au avut parte de vizita unor musafiri

nepoftiþi, vizitã care i-a costat pe proprietari aproape

15.000 lei. De asemenea vizite nedorite nu au scãpat

nici anexe gospodãreºti sau împrejmuiri pentru animale

din Bîrghiº ºi Ighiºul Vechi, proprietarii alegându-se cu

pagube de peste 5.000 lei. Poate, mãcar acum, proprie-

tarii pãgubiþi vor înþelege necesitatea unor asemenea

mãsuri de protecþie. Musafiri nepoftiþi a primit ºi pãdu-

rea din Ruja. Respectiv pe un tânãr din Ruja care condu-

cea un tractor cu remorcã. Din verificãri s-a constatat cã

remorca era neînmatriculatã iar cei 0,8 m3 de lemn ce

se gãseau în remorcã nu aveau acte de provenienþã.

Tot din Ruja era ºi numitul Onea Tiberiu de 62 de

ani care a fost gãsit decedat în locuinþa sa. Verificãrile

preliminare nu au ridicat suspiciuni de moarte violentã

dar trupul neînsuf leþit a fost trimis la Serviciul de

Medicinã Legalã Sibiu în vederea stabilirii exacte a

cauzei decesului.

Dorim sã menþionãm activitatea lucrãtorilor Postu-

lui de Poliþie Comunalã Chirpãr care au reuºit sã identi-

fice ºi sã reþinã pe numitul Piticã Bogdan Alin de 18 ani,

din localitate. Acesta avea o sentinþã emisã de Tribu-

nalul Sibiu pentru internare pe o perioadã de un an într-

un centru educativ.

Chiar dacã în ultima perioadã vremea s-a arãtat schim-

bãtoare poliþiºtii de pe Vale Hîrtibaciului s-au arãtat

constanþi în a vã dovedi cã sunt …

… mereu alãturi de dumneavoastrã.

Avântul cultural pe care societatea româneascã din

Transilvania de la începutul secolului al XIX-lea l-a avut se

regãseºte foarte bine conturat în viaþa românilor din localitatea

Fofeldea, de pe Valea Hârtibaciului, deoarece în aceastã

perioadã încep sã rãsarã multe din valorile de seamã ale satului.

În timp ce pe înãlþimea dealului se ridica ºi mai apoi se picta

frumoasa Bisericã cu hramul ,,Sfântul Vasile cel Mare”, în casele

fofelzenilor odrãsleau copii dornici de cunoaºtere, cu educaþie

aleasã primitã în familie dar ºi în societate, care vor duce numele

satului lor în înaltele foruri academice ale Þãrii Româneºti ori

chiar în înaltul cerului.

În acest context se naºte cel mai important fiu al satului

August Treboniu Laurian. Tatãl lui a fost Pavel Trifan, preotul

român unit (greco-catolic) din Fofeldea. Petru, fratele mai mare

al lui August Treboniu Laurian, a urmat de asemenea cariera

preoþeascã ºi a activat ca preot unit în Fofeldea. August Treboniu

Laurian ºi-a efectuat studiile secundare la Sibiu. Dupã studiile

de filozofie la Cluj, a studiat ºtiinþele fizice, matematica ºi

astronomia la Institutul Politehnic din Viena ºi apoi la Göttingen.

Încercând sã creionãm personalitatea acestui mare om de

culturã, putem remarca faptul cã în mijlocul familiei a primit o

educaþie aleasã, ajungând la rândul sãu un deosebit pedagog,

fiind fãuritor de ºcoli ºi învãþãtor personal de limba românã al

regelui Carol. Aceastã funcþie sau mai bine zis misiune i-a fost

rãsplãtitã de casa regalã ºi în momentul în care a plecat din

aceastã lume fiindu-i acordat un loc de veci în cimitirul Bellu

din Bucureºti.

Pentru a-l aduce astãzi în atenþia opiniei publice pe ilustrul

academician în fiecare an Asociaþia Culturalã care-i poartã

Nimic mai omenos, mai frumos ºi creºtinesc

decât sã asculþi poveºti tare de demult, spuse de

gurile poleite cu înþelepciunile unor vrednici þãrani

bãtrâni ai satelor. Deci ale acelor  oameni care ºi-

au lãsat amintirile ºi învãþãturile în pãstrarea

nepoþilor ºi strã-

nepoþilor. Iar norocul

meu a fost cã mama ºi tata

le-au semãnat întru totul

pãrinþilor lor. Ca urmare,

am încercat sã fiu ºi eu

ca ei, izbutind sã vãd lu-

mea prin lumina sufletu-

lui, sã exprim ceea ce

simt cu ajutorul cuvinte-

lor scrise în gazete ºi a

vorbelor rostite la radio

pe calea undelor.

Dar, haideþi, sã vã mai

spun încã ceva: îmi pare

a fi tare mãreþ acel þãran

român care atunci când

munceºte se roagã

doinind! Iar eu am avut norocul sã-i gãsesc ºi sã-i

ascult, fãcându-mi timp pentru a le pricepe ºi

înþelege tãcerile ºi spusele. Aºa se face cã au rã-

mas în amintirile mele oameni tare faini, între care

ºi câþiva „plugari-orãºeni”, precum agniþenii Vlad

Moise ºi Nicolae Popovici de pe „Climãs”, Sabin

Mãdãraº de pe „Hotarul dealului cu nisip”, Ion

Mititelu ºi Nicolae Popovici din pãºunea „Hevãzu-

lui” , Wagner Rudolf din „Casa de deasupra Holdo-

banelor”, familile sãtenilor hârtibãceni Ticuºan ºi

Avram din Vãrd, Vaida din Veseudul vãii sãrate a

Olbocului, Pãrãu ºi Þerbea din Coveº, Roman,

Zolya ºi Priºca din Bârghiº, Nistor, Vanga ºi Vasiu

din Beneºti, Tecoanþã ºi Muller din Alþâna, Rogoz,

Zbârcea ºi Bârsan din Retiº, Scutea ºi Stãnuleþ

din Chirpãr, Dragoman din Þichindeal, Giurgiu,

Borghinã ºi Nistor din Vurpãr, Galea ºi Sava din

Marpod, Sopa din Ilimbav, Raicu ºi Achim din Gh-

ijasa de Jos, Rogozan ºi Bãzãrea din Ighiºu Vechi.

Revenind la nevremurile de acum, voi spune

cã vãzând, citind ºi auzind câte grozãvii se petrec

în lumea asta mare, care parcã nu mai biruie sã ne

FOFELDEA - Leagãnul copilãriei lui

August Treboniu Laurian

numele împreunã cu Parohia Ortodoxã Fofeldea fac eforturi

susþinute la nivelul comunitãþii ºi nu de puþine ori chiar în afara

acesteia pentru respectarea memoriei acestui fiu al satului.

În anul 2010 împreunã cu o parte din fofelzeni am participat

la sãvârºirea parastasului de pomenire chiar la mormântul sãu

din capitalã aniversând totodatã ºi bicentenarul naºterii sale,

iar de atunci la biserica parohialã sãvârºim slujbe de

comemorare pentru toþi oamenii de seamã ai satului.

Pr. Tãtoiu Ioan Dumitru, Parohia Fofeldea.

Gânduri  rãzleþe
încapã pe toþi, am dat în „prostescul” obicei de a

redacta manuscrisul intitulat „Jurnal de Rãzboi, în

vremuri de aparentã Pace”. Cea mai recentã con-

semnare încercând sã prezinte douã mult prea

triste ºi înspãimântãtoare posibile întâmplãri, pe

care iresponsabilii conducãtori ai þãrii mele mereu

le iau în derâdere,    transformându-le într-un fel

de glumã. Iatã despre ce este vorba: liderii de la

rãsãrit ne tot ameninþã cã într-un eventual conflict

militar, mai întâi bombardeazã Baza Militarã NATO

de la Deveselu, dupã care ne scufundã flota de

rãzboi din Marea Neagrã.

Stau ºi mã întreb: Sã nu fi aflat ei cã nu mai

avem nici mãcar flotã comercialã ºi de pescuit,

darmite de rãzboi?! Iar de nu mã cred cã-i aºa pre-

cum spun, le dau eu un nume ºi o adresã precisã

sã întrebe acolo cu glas rãstit unde-i tot ce am avut

ºi acum nu mai avem! Atunci când pe valurile

mãrilor ºi oceanelor lumii „pluteam” pe locul 7 ºi

cu mari foloase. Pentru cã ce sunt, ceea ce avem

acum, dacã nu o nimica toatã?! Douã, trei fregate

„second hand” ºi un cochet vaporaº decorativ,

echipat cu catarge ºi pânze, frumos ºi respectuos

botezat „Bricul Mircea”!

Sibiu,  marþi, 15 martie 2016

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

de anul trecut i-a contaminat, în mod

fericit, farã-ndoiala, pe tinerii ping-pongiºti

de la CS Agnita! Titlul de „Campion

Judeþean” cucerit de George Toader, la

Olimpiada Liceelor de anul trecut, a

rãspândit în aerul sãlii de „La Prut” aroma

dulce a succesului, insuflând atât celor

mici cât ºi celor mari energii pozitive

nebãnuite ºi  ambiþii mari nedeclarate,

transformând parcã obiºnuitele

antrenamente în adevãrate „finale”de

Cupa Mondialã!

Cu aºa emulaþie, nici nu mai mirã pe

nimeni revenirea  de formã a lui Alex

Nechita care, trecând peste handicapul

celor câteva luni de absenþã de la salã,

datorat studiului, a reuºit sã-i smulgã lui

George titlul de campion la faza

orãºeneascã disputatã în luna februarie,

producându-ne apoi o imensã satisfacþie

prin câºtigarea titlului de „Campion

Judeþean” 2016 al Olimpiadei Liceelor

desfãºuratã la Mediaº.

Aºadar, un nou titlu de campion

judeþean la Agnita, Bravo Alex! Doi ani la

rând campioni judeþeni, o performanþã

remarcabilã pentru tânãra noastrã secþie

de tenis de masã ºi, de ce nu, pentru întreg

sportul agniþean! Aceastã frumoasa

performanþã i-a permis lui Alex Nechita

sã reprezinte judeþul Sibiu la faza naþionalã

S-a nãscut în 3 martie 1876, la Peliºor, jud.

Târnava Mare (acum jud. Sibiu), fiul lui Ioan

Suciu, învãþãtor ºi al soþiei sale nãscutã Oros

din Ighiºul Vechi. ªcoala primarã a urmat-o la

Dumbrãveni între anii 1886-1890, unde a

frecventat ºi douã clase secundare (limba de

predare maghiarã), apoi a urmat trei cursuri

pedagogice la seminarul ,,Andreian” din Sibiu

între anii 1892-1895. Diploma de învãþãtor a

obþinut-o în anul 1900 cu nr. 5290/1900. A fost

învãþãtor la Albeºti (Sighiºoara), Bîrghiº,

Peliºor ºi Apoº. În anul 1903 se cãsãtoreºte cu

Maria Mãlãncrãvean din Bîrghiº.

A îmbrãþiºat meseria de învãþãtor timp de

35 de ani cu drag, dar i-a plãcut sã scrie cu

mãiestrie ºi piese de teatru, fiind chiar

,,conducãtorul echipei de teatru din Peliºor” (

arhiva Muzeului), Piesele de teatru scrise de

Emanoil Suciu au fost tipãrite la Sibiu ºi Agnita,

gãsind o largã rãspândire în toatã þara, dovadã

- dosarul de expediþii din arhiva muzeului din

Agnita.

Emanoil Suciu a fost ºi Instructor de

dansuri populare formând echipa de dansuri

,,Cãluºerii” Peliºor. În muzeul din Agnita se

gãseºte o reproducere  fotograficã cu echipa

de ,,Cãluºeri” Peliºor din 1901.

Dintre piesele de teatru rãmase dupã

moartea fulgerãtore a lui Emanoil Suciu

optsprezece la numãr, doisprezece dintre ele

le pãstrãm ºi în arhiva Muzeului de Istorie

,,Valea Hârtibaciului” din Agnita. Cea mai

valoroasã este ,,Nunta Marioarei”, 1927,

folositã ºi ca material documentar în

etnografie. Lucrãrile sale au fost publicate ºi

în ,,Gazeta Transilvaniei” (Braºov), ,,Foaia

Poporului” (Sibiu), ,,Libertatea” (Orãºtie),

,,Tribuna Poporului” (Arad), ,,Revista

Învãþãtorului” din Cluj.

A murit la 30 septembrie 1934, când se

pregãtea de inaugurarea noii ºcoli din Peliºor

(era învãþãtor ºi director) unde a fost prezent

ºi ministrul Angelescu care nu a apucat sã-l

mai vadã viu, iar inaugurarea nu a mai avut

loc. La înmormântare au participat mulþi

oameni de culturã a acelei vremi, peste 20 de

preoþi, învãþãtorii din zonã, elevi care au venit

sã-i aducã un ultim omagiu.

Muzeul din Agnita împreunã cu Primãria

ºi ªcoala Bîrghiº ºi urmaºii familiei doresc sã

organizeze o expoziþie, un parastas, o placã

comemorativã dedicate celui care a fost

învãþãtor, director, autor de teatru sãtesc,

Emanoil Suciu, la 140 de la naºterea sa.

Muzeograf,

Mihaela Nevodar

În sala de ºedinþe a primãriei din

Agnita a avut  loc ºedinþa AGA a asociaþiei

GAL Microregiunea Hârtibaciu. În afarã

de membrii asociaþiei, la ºedinþã au fost

prezenþi Gherasim Dan Dãncãneþ

directorul OJFIR Sibiu precum ºi

numeroºi parteneri, beneficiari ºi

potenþiali beneficiari de fonduri europene

de dezvoltare ruralã din localitãþile GAL

Microregiunea Hârtibaciu.

Principalul scop al ºedinþei a fost,

lansarea oficialã a elaborãrii Strategiei de

Dezvoltare Ruralã GAL Microregiunea

Hârtibaciu 2016 – 2020.

În deschidere ºedinþei Elena Curcean,

managerul de proiect a þinut sã

mulþumeascã primarilor din comunele

partenere în GAL, pentru sprijinul acordat

asociaþiei care a putut astfel sã-ºi continue

activitatea pentru elaborarea  noii strategii.

Aceste activitãþi s-au concretizat prin

realizarea ºi avizarea achiziþiilor prevãzute,

realizare de materiale de promovare

necesare desfãºurãrii campaniei de

GAL MICROREGIUNEA HARTIBACIU,

LA UN NOU ÎNCEPUT

informare, pregãtirea materialelor

necesare realizãrii anchetei pe bazã de

chestionar, necesar pentru consultarea

teritoriului.

Cei prezenþi au fost informaþi despre

calendarul activitãþilor viitoare, cea mai

importantã desfãºurându-se în perioada 3-

11 martie când echipe de voluntari se vor

deplasa în teritoriul GAL pentru

consultarea cetãþenilor pe bazã de

chestionar.

În acest sens, Bârsan Ilarion

preºedintele asociaþiei a fãcut apel la

primari pentru a sprijinii aceste echipe

care vor distribui ºi colecta chestionarele,

pentru a identifica principalele probleme

ale comunei ºi potenþialii beneficiari ai

fondurilor de dezvoltare ruralã.

Interesul pentru dezvoltarea zonei a

fost manifestat chiar în timpul ºedinþei

când au fost fãcute mai multe propuneri

pertinente privind dezvoltarea zonei,

drumuri intercomunale, trasee turistice ºi

panouri informative, promovarea produ-

selor locale, investiþii în infrastructura

turisticã.

Dupã consultarea specialiºtilor în

perioada 14 – 18 martie, se va organiza o

nouã întâlnire cu partenerii în data de 21

martie pentru stabilirea concluziilor ºi

recomandãrilor etapei de analizã urmând

ca în 6 aprilie strategia sã fie supusã

aprobãrii AGA iar în 7 aprilie Strategia de

Dezvoltare Localã a Microregiunii Valea

Hârtibaciului sã fie depusã.

I. Bârsan

CS AGNITA Tenis de masã

2016 - Tot înainte!
a ONSS, competiþie desfãºuratã la Brãneºti

(Ilfov) unde, împreunã cu Denisa Baltag,

sportiva legitimatã la CSTM Romgaz

Medias, s-au numãrat printre protagoniºtii

întrecerilor, ocupând locuri în prima

jumãtate a clasamentelor. Felicitãri!

Stimulaþi de „idolii” lor mai mari,

micii ping-pongiºti se pregãtesc cu ºi mai

multã determinare sperând ca, într-o zi,

sã se ridice ºi alþi campioni dintre ei. În

acest sens, obligaþi ºi de numãrul tot mai

mare de copii, am început de curând

activitatea cu cei mici ºi în sala micã de la

liceu unde, cu acordul direcþiunii,

beneficiem de câteva ore de antrenamente

în plus pe sãptãmânã.

Un prim semn a fost dat de rezultatele

promiþãtoare obþinute de cei mici la

„Turneul Campionilor”de la Mediaº din 19

martie, turneu organizat în memoria lui

Costel Totan, director al sucursalei Romgaz

Mediaº ºi Preºedinte de onoare al CSTM

Romgaz Mediaº, un „pionier” pasionat ºi

înfocat al tenisului de masã de pe Valea

Târnavelor, Cibinului ºi Hârtibaciului.

Mulþumim Primãriei Oraºului Agnita

pentru facilitarea deplasãrii la Mediaº, o

dovadã elocventã a interesului manifestat

faþa de copii ºi activitatea sportivã de

masã, mulþumim pentru susþinerea

constantã ºi eficientã a tenisului de masã

agniþean.

Csaba Zedler, antrenor

Emanoil Suciu-

140 de ani de la

naºterea sa

Despre Androhiel sau Androchel, satul de

legendã de pe Valea Hârtibaciului s-a tot vorbit.

Ba chiar s-a fãcut ºi un spectacol pornind de

la legendele acestui sat. Cum s-a întâmplat sã

disparã Androhielul, nu se ºtie cu exactitate ºi

poate tocmai de aceea satul a incitat nu doar

curiozitatea arheologilor, ci ºi pe cea a

realizatorilor de spectacol, cum s-a întâmplat

în 2008.

Ce se ºtie astãzi despre Androhiel? Cã

„este un teren agricol situat pe teritoriul

comunelor Alþâna, Chirpãr ºi Marpod (scrie

Ilarion Bârsan în “Gazeta Hârtibaciului”), cã

aºezarea exista încã prin secolele XIV-XV ºi

avea ceva vechime (scrie cercetãtoarea Maria

Emilia Crîngaci Þiplic). ªi se mai ºtie ceva: o

legendã relatatã de Nicolae Tatu ºi publicatã

în „Micromonografia comunei Alþâna”. Ce

spune legenda? Cã pe dealul Gruiul Bumbului,

un român a fost asasinat de cãtre strãini.

Fratele celui asasinat a fugit în Þara

Româneascã, s-a înrolat în oºtirea domneascã

ºi a tot înaintat în rang, graþie meritelor sale.

A primit ºi o recompensã: i s-a pus la dispoziþie

o unitate de militari, cu care s-a întors în satul

Androhiel ca sã-ºi rãzbune fratele ucis. În

Androhiel: o legendã pe hãrþile Google
noaptea de Înviere, a distrus satul, a ars

biserica ºi a omorât locuitorii. Doar trei bãtrâne

au reuºit sã scape ºi s-au refugiat fiecare într-un

sat învecinat: Chirpãr, Alþâna ºi Nocrich.

Ce a rãmas din Androhiel? Clopotul

bisericii. Acolo, pe terenul agricol numit

Androhiel, “pânã de curând, de sub brazda

plugurilor ieºeau resturi de materiale de

construcþie, pietre, cãrãmizi ºi þigle. Unui loc

mai ridicat de pe teritoriul Chirpãrului, i se

spune „La Bisericuþã”. Aici, spune o poveste,

un cioban ºi-a gãsit scroafa, care fãtase într-

un clopot uriaº. Clopotul a fost dus în Biserica

Evanghelicã din Alþâna, devenind subiect de

disputã cu comunitatea sãseascã din Sibiu care

l-a revendicat ºi care n-a ezitat sã tragã cu

tunurile de pe dealul Nocrichului, reuºind sã-i

provoace o crãpãturã. În primul rãzboi mondial,

a fost rechiziþionat de armatã, ºi aºa a dispãrut

ultima valoare materialã a unei localitãþi, care

a fost foarte puternicã, dacã poseda un clopot

pentru care s-au certat saºii din Sibiu cu cei

din Alþâna”, scrie Ilarion Bârsan.

Ce mai trebuie spus despre Androhiel? Cã

e consemnat pe hãrþile Google, având

urmãtoarele coordonate: latitudine: 45.933 ºi

longitudine: 24.467.
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A XI- ediþie a spectacolului agniþean care-i

readuce în fiecare primãvarã, pe scena Casei

de Culturã „Ilarion Cociºiu”, pe cei plecaþi prin

alte pãrþi, alãturi de cei care fac primii paºi în

ritm de joc popular, s-a desfãºurat cu casa

închisã dar cu foarte multe aplauze la scenã

deschisã.

Au fost aplaudaþi preºcolarii, pentru

nonºalanþa cu care jucau ºi pentru farmecul

micilor stângãcii, la fel ca cei care au petrecut

multe ore pe scenã, aplaudaþi pentru

frumuseþea ºi virtuozitatea interpretãrilor.

Spectacolul a început cu elegantul dans

de salon Romana, un remember al anilor 1850,

când elita intelectualilor din Transilvania,

preocupatã de cultivarea identitãþii naþionale,

punea în valoare frumuseþea jocului popular,

compunând dansuri inspirate din folclor.

Dansul Romana s-a nãscut în casele

paºoptistului Iacob Mureºianu, prin adaptarea

figurilor coregrafice ale jocurilor Ardeleana,

Învârtita, Braºoveanca, Haþegana.

Pentru acest moment artistic tinerii din

ansamblul Cununa ºi-au procurat haine de

epocã, încântând spectatorii prin þinutã ºi prin

eleganþa paºilor de dans.

A urmat un încântãtor moment coregrafic

„Pasãrea albastrã” prezentat de mica balerinã

Iarina Goga.

DANSUL GENERAÞIILOR CU JOCURI CÂNTECE ªI DESCÂNTECE
cânte în faþa celor pe care îi iubeºte ºi-l iubesc,

pentru autenticitatea ºi frumuseþea cântecelor

interpretate.

Dupã o scurtã pauzã a urmat un moment

muzical – coregrafic, un tablou ancestral al

satului în care s-a nãscut veºnicia. Tabloul

intitulat „Apa – izvorul vieþii” a fost inspirat ºi

preluat din cartea „Viziuni strãvechi” a

scriitorului Gherasim Rusu Togan.

Folosind motivul apei purificatoare, simbol

al curãþeniei spirituale din comunitãþile vetrelor

româneºti, autorii ºi realizatorii acestui tablou

au reuºit sã prezinte un set de valori cultivate

de-a lungul timpului ºi pãstrate în memoria

satului. Ritualurile, credinþele ºi obiceiurile

satului tradiþional au fost minunat prezentate

de actorii acestui tablou, compus dintr-o

succesiune de scene reprezentative pentru

viaþa comunitãþilor sãteºti.

Izvoarele apei curate sunt cãutate de un

tânãr neîntinat, purificat el însuºi trupeºte ºi

sufleteºte de o „descântãtoare” femeie

credincioasã, ºi întãrit de aceasta cu puteri

magice, care se lega „sã-i dau pãmântului

inima, iar el sã-mi dea neprihãnitele izvoare”.

Aceeaºi „descântãtoare” sãvârºeºte ritualul de

purificare a fântânii, dând apei puterile magice

de curãþenie trupeascã ºi sufleteascã.

O scenã semnificativã a prezentat

întâlnirea obºtii satului, unde se luau hotãrâri

privind viaþa comunitãþii, claca pentru

ajutorarea vãduvelor, paza hotarelor cu

jurãmântul de cinste al celor împuterniciþi s-o

facã.

Din tablou n-a lipsit scena descântecului,

menit sã-l întoarcã la familie pe cel ce a apucat

pe cãi greºite, ºi nici cel fãcut pentru întãrirea

copilului nounãscut.

Toate scenele au fost însoþite de cântece

ºi ziceri ritualice dar ºi de jocuri ºi cântece de

petrecere.

Rolul principal, în acest tablou, i-a revenit

Eugeniei Ghiºa, care a reuºit sã prezinte

imaginea autenticã a descântãtoarei ºi

împreunã cu soliºtii  Ioana Bogdan, Florin

Pãrãu ºi Robu Florin Zamfir ºi membrii

ansamblului Cununa au realizat o frescã a

satului arhaic transilvan, în care obiceiurile ºi

legea pãmântului determinau viaþa comunitãþii.

Calitãþile muzicale ale soliºtilor ºi implicarea

lor au dat valoare tabloului muzical - coregrafic.

Spectacolul, încadrat între douã momente

istorice, primul al valorificãrii culturii populare

pentru edificarea celei naþionale ºi al doilea

prezentând perenitatea acestei culturi în vatra

satului românesc, a fost foarte bine realizat de

prof. Ioan Sârbu care a conceput scenariul ºi l-

a regizat împreunã cu profesorii Doina Pãrãu

ºi Florin Pãrãu ajutaþi de orchestra Casei de

Culturã condusã de Nicolae Vâºtea.

A fost un spectacol care i-a fãcut pe

agniþeni sã fie mândrii de valorile culturale ale

oraºului lor.

I. Bârsan

Momentele coregrafice de dans ºi balet

au fost continuate de jocurile ºi cântecele

populare de pe Valea Hârtibaciului prezentate

de pãstrãtorii tezaurului folcloric, ansamblurile

Cununa, Hârtibaciul, elevii ªcolii Gimnaziale

GD Teutsch, Clubul elevilor din Agnita,  Grupul

Vocal al ªcolii Populare de Arte Ilie Mincu ºi

Grupul Vocal al Casei de Culturã din Agnita

format din solistele Maria Lãstun, Maria

Gherghel, Teodora Sasu ºi Cezara Cernea.

De aplauze binemeritate s-au bucurat

veteranii ansamblului Cununa, reveniþi pe

scena din Agnita cu bucuria retrãirii

momentelor în care au reprezentat la cel mai

înalt nivel folclorul Vãii Hârtibaciului. Alãturi

de ei a urcat pe scenã solistul Marcel Pãrãu,

emoþionat ca de fiecare datã când vine sã



Foaie editatã de Protopopiatul Ortodox Agnita

„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )

Anul VIIi,   nr.  91,  MARTIE  2016

ORTODOXIA Pe Valea Hârtibaciului

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

VValorile falorile falorile familiei cramiliei creºtineeºtine
Familia în general este consideratã un

aºezãmânt dumnezeiesc ºi temelia vieþii

de obºte sau a vieþii în comunitate. Acest

adevãr poate fi descoperit de cãtre om

prin observarea onestã a realitãþii din jurul

lui, dar este totododatã ºi o componentã a

constituþiei originare a omului:

omenitatea în integralitatea sa este

alcãtuitã din bãrbat ºi femeie: „ªi a fãcut

Dumnezeu pe om dupã chipul Sãu; dupã

chipul lui Dumnezeu l-a fãcut; a fãcut bãrbat

ºi femeie. ªi Dumnezeu i-a binecuvântat,

zicând: „Creºteþi sã vã înmulþiþi ºi umpleþi

pãmântul ºi-l stãpâniþi”” (Facere 1, 27-28)

sau: „ªi a zis Domnul Dumnezeu: „Nu este

bine sã fie omul singur; sã-i facem ajutor

potrivit pentru el”...Atunci a adus Domnul

Dumnezeu asupra lui Adam somn greu;

ºi, dacã a adormit, a luat una din coastele

lui ºi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta

luatã din Adam a fãcut-o Domnul

Dumnezeu femeie ºi a adus-o la Adam. ªi

a zis Adam: „Iatã, aceasta-i os din oasele

mele ºi carne din carnea mea; ea se va

numi femeie, pentru cã este luatã din

bãrbatul sãu. De aceea va lãsa omul pe

tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va uni cu

femeia sa ºi vor fi amândoi un trup””

(Facere 2, 18 ºi 21-24).

Familia creºtinã se întemeiazã prin

cãsãtorie, care este legãtura dintre bãrbat

ºi femeie bazatã pe iubire reciprocã ºi

binecuvântatã de Dumnezeu în faþa

sfântului altar. Astfel elementele esenþiale

constitutive ale familiei sunt: bãrbat ºi

femeie; iubire reciprocã ºi binecuvântarea

lui Dumnezeu

Cãsãtoria creºtinã ºi viaþa de familie

pe care ea o inaugureazã se

caracterizeazã prin câteva dimensiuni

specifice:

1. Toate aspectele vieþii sunt aduse la

un numitor comun – bucuriile ºi

suferinþele, problemele ºi realizãrile sunt

percepute cu aceeaºi intensitate ºi

asumate în mod egal de soþ ºi soþie;

2. Fiecare dintre soþi îºi aduce aportul

sãu specific, are rolul sãu personal în viaþa

de familie: în viaþa de familie nu existã

ierarhii stabilite pe baza diferenþelor de

gen („cocoº” ºi „gãinã”), niciunul dintre

soþi nu este mai presus decât celãlalt;

3. Finalitatea cãsãtoriei creºtine este

veºnicia – creºtinul nu se cãsãtoreºte

pentru o perioadã determinatã de timp,

ci pentru totdeauna;

4. Familia creºtinã implicã naºterea

de copii: copiii sunt adevãrata bogãþie a

unei familii; ei o vor însoþi la judecata finalã

(Sf. Vasile cel Mare);

5. În mod normal cãsãtoria creºtinã

se realizeazã o singurã datã, este unicã:

nu poþi iubi cu adevãrat mai mulþi.

De aici rezultã însuºirile familiei

creºtine: 1. unitatea ºi egalitatea: „Cãci

câþi în Hristos v-aþi botezat, în Hristos v-

aþi îmbrãcat. Nu mai este iudeu, nici elin;

nu mai este rob, nici liber; nu mai este

parte bãrbãteascã ºi parte femeiascã,

pentru cã voi toþi una sunteþi în Hristos

Iisus” (Epistola Sfântului Pavel cãtre

Galateni, cap. 3, v. 27-28); 2. dragostea ºi

bunaînvoire dintre soþi; 3. curãþia sau

puritatea; 4. sfinþenia: este binecuvântatã

prin Sfânta Tainã a Cununiei; 5. trãinicia:

este destinatã veºniciei.

Scopul familiei creºtine: 1. naºterea

de copii; 2. ajutorarea reciprocã a soþiilor,

inclusiv spre desãvârºire spiritualã; 3.

ocrotirea moralitãþii soþilor – „bine este

pentru om sã nu se atingã de femeie. Dar

din cauza desfrânãrii, fiecare sã-ºi aibã

femeia sa ºi fiecare femeie sã-ºi aibã

bãrbatul sãu. Bãrbatul sã-i dea femeii

iubirea datoratã, asemenea ºi femeia

bãrbatului. Femeia nu este stãpâna pe

trupul sãu, ci bãrbatul; asemenea nici

bãrbatul nu este stãpân pe trupul sãu, ci

femeia. Sã nu vã lipsiþi unul de altul, decât

cu bunã învoialã pentru un timp, ca sã vã

îndeletniciþi cu postul ºi cu rugãciunea, ºi

iarãºi sã fiþi împreunã, ca sã nu vã

ispiteascã satana, din pricina neînfrânãrii

voastre. ªi aceasta o spun ca un sfat, nu

ca o poruncã” (Sfântul Apostol Pavel,

Epistola I cãtre Corinteni, capitolul 7,

versetele 1-6).

Datoriile soþilor unul faþã de altul: 1.

iubirea ºi respectul reciproc; 2.

credincioºia sau fidelitatea; 3. ajutorarea

în toate; 4. curãþia ºi cumpãtarea; 5. munca

împreunã ºi desãvârºirea moralã.

În rândurile de pânã acum avem

schiþatã o imagine idealã a familiei

creºtine. Existã însã ºi anumite pericole

care ating integritatea familiei creºtine sau

chiar provoacã uneori dizolvarea ei: 1.

nerespectarea ºi desconsiderarea

demnitãþii umane ºi personale a soþului

sau soþiei; 2. adulterul sau trãdarea celuilalt:

în acest sens Mântuitorul Iisus Hristos a

fost cât se poate de explicit: „Eu zic vouã

cã oricine va lãsa pe femeia sa, în afarã

de pricinã de desfrânare, ºi se va însura

cu alta, sãvârºeºte adulter; ºi cine s-a

însurat cu cea lãsatã sãvârºeºte adulter”;

3. divorþul: “celor ce sunt cãsãtoriþi, le

poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia sã

nu se despartã de barbat! Iar dacã s-a

despãrþit, sã rãmânã nemãritatã, sau sã se

împace cu bãrbatul sãu; tot aºa bãrbatul

sã nu-ºi lase femeia. Celorlalþi le grãiesc

eu, nu Domnul: Dacã un frate are o femeie

necredincioasã, ºi ea voieºte sã vieþuiascã

cu el, sã nu o lase. ªi o femeie, dacã are

bãrbat necredincios, ºi el binevoieºte sã

locuiascã cu ea, sã nu-ºi lase bãrbatul. Cãci

bãrbatul necredincios se sfinþeºte prin

femeia credincioasã ºi femeia

necredincioasã se sfinþeºte prin bãrbatul

credincios […] Fiecare, fraþilor, în starea

în care a fost chemat, în aceea sã rãmânã

înaintea lui Dumnezeu…Te-ai legat de

femeie? Nu cãuta dezlegare. Te-ai dezlegat

de femeie? Nu cãuta femeie. Dacã însã te

vei însura, n-ai greºit. ªi fecioara, de se

va mãrita, n-a greºit…Femeia este legatã

prin lege atâta vreme cât trãieºte bãrbatul

ei. Iar dacã bãrbatul ei va muri, este liberã

sã se mãrite cu cine vrea, numai întru

Domnul. Dar mai fericitã este dacã rãmâne

aºa, dupã pãrerea mea. ªi socot cã ºi eu

am Duhul lui Dumnezeu” (Sfântul Apostol

Pavel, Epistola I cãtre Corinteni, capitolul

7, versetele 10-14, 27-28 ºi 39-40); 4.

avortul: reprezintã o negare a unuia dintre

scopurile esenþiale ale familiei creºtine -

naºterea de copii. De aceea

responsabilitatea pentru acest pãcat revine

în mod egal ambilor soþi.

Pr. Cosmin Coºorean

Scrisoare

unui tânãr

Copile, pune-þi genunchii în rugare.

Aici se aflã salvarea-þi ºi iubirea-þi,

Aici tu eºti în ascultare ºi-n bucurie

Aici tu simþi cã eºti un Om

Care-ºi plineºte menirea iubitor.

Eu ºtiu cã mântuirea e-n iubire

ªi cã doar iubind te vei gãsi-n Luminã

Dar gãsit-ai oare calea spre rugare

Când nopþile-þi petreci în prihãniri

Si-þi vinzi iubirea celor în  nelegiuri?

Copile, pune-þi genunchii în rugare.

Ridicã ochii spre cer ºi cautã salvare.

ªi tu ºtii cã mântuirea e-n iubire.

Iubeºte dar, fii un Om ce face-ascultare

În rugare ºi-atunci primi-vei iertare!
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În istoria zidirii bisericii se consemneazã

aducerea ei în anul 1852 din altã localitate,

Noul Român fiind desfãcutã, bucatã cu bucatã,

transportatã ºi asamblatã pe amplasamentul

nou din Ilimbav, peste o fundaþie de piatrã. Este

construitã din bârne de stejar, cu secþiune

dreaptã, întregul sistem de pereþi pe care îl

alcãtuiesc se sprijinã pe o talpã din trunchiuri

masive de stejar, aºezatã la rândul ei, pe un

soclu de piatrã; sistemul de articulaþie, folosit

la îmbinarea a douã grinzi, este cel „în coadã

de rândunicã”.

Pictura bisericii de lemnare caracteristici

ale stilului bizantin, se distinge în primul rând

prin claritate, exprimând sinceritatea, curãþia

de facturã þãrãneascã, fiind executatã de pictori

din familia Grecu.

Pe clopotul turnat în bronz în anul 1854 se

poate citi: „Î(n). N(umele). T(atãlui). F(iului).

D(uhului). SFUNT A TROI(þei) ªI AL BUNEI

VESTIRI SZAU FOKUT ACEST KLOPOT PE

SEAMA SFINTEI BISZERECZI UNITE A

Biserica de lemn BunaVestire - Ilimbav
ILLIMBAVULUI IOAN LUKA PAROCHIAL

MATHEI IGNAT DASCÃL ZOSZIM TOKOAE

KANTOR IOAN NIKA POPI KRISNIK ZAVU

TOAKA IOAN PFILIP CEORG CAEF LA SIBIU

1854”.

Masa Sf. Altar prezintã tãblia tãiatã în

formã de disc (50 cm, în diametru), sprijinitã

pe un picior fusiform. Cioplitorii au incizat pe

acesta o cruce cu braþe trapezoidale ºi un

fragment de text: Âúë•òÝñìý, „Vãleat 7147”

(1639 de ani, scurºi de la naºterea lui Hristos).

Anul 1639 reprezintã data târnosirii vechii

biserici ortodoxe a satului construitã, cel mai

probabil, din lemn.

În anul 2011, biserica a fost inclusã într-un

amplu proiect de restaurare, fiind monument

istoric, realizându-se pânã în prezent reparaþii

la acoperiº, lucrãri de consolidare, precum ºi

fixarea picturii prin aplicare de foiþã japonezã.

Pãrintele Simeon Viorel Pîntea,

Parohia Ilimbav.

BUNAVESTIRE sau BLAGOVEªTENIA
Sãrbãtoarea aceasta þine în ea - ca miez

de tainã – planul lui Dumnezeu de a mântui

lumea, trimiþând pe Rãscumpãrãtorul care sã

zdrobeascã capul ºarpelui ºi sã deschidã iarãºi

uºile raiului. Astfel în iconografia Buneivestiri

vedem cum Dumnezeu trimite din cer un înger

sã salute o fecioarã din Nazaret ºi sã îi

descopere mãreþia ei prin cuvintele: “Bucurã-

te ceea ce eºti plinã de har… binecuvântatã

eºti tu între femei!”. Astfel Fecioara Maria s-a

învrednicit în acel moment de douã minuni: de

faþa ºi de cuvântul Arhanghelului Gavriil, prin

aceastã apariþie depãºind rânduiala firii.

Acestea toate s-au fãcut posibile Fecioarei, nu

pentru ca ea s-ar fii deosebit în þesãtura ei

trupeascã de fiicele Evei, ci pentru aceea cã

ea se ridicase la cea mai înaltã culme a virtuþii

femeieºti, ºi anume: neprihãnirea în gând,

simþire ºi faptã cu smerenie desãvârºitã.

În trup fiind, s-a ridicat mai presus de

puterile cele netrupeºti care, în persoana

Arhanghelului, stau cu fricã înaintea Fecioarei.

Sfântul Nicolae Cabasila ne mãrturiseºte

cã:  “Dumnezeu nici nu a înºtiinþat de mai

înainte pe Adam, nici nu l-a înduplecat sã-ºi

dea coasta, din care avea sã se zideascã Eva,

ci lipsindu-l de simþire, i-a rãpit mãdularul. Dar

procedând la zidirea noului Adam, a înºtiinþat-

o mai inainte pe Fecioara ºi a aºteptat credinþa

ºi învoirea ei”.

A fost mai uºor pentru Apostoli sã creadã

cã Hristos a Înviat, de vreme ce L-au vãzut

Înviat. A fost uºor pentru creºtini sã creadã în

Învierea lui Hristos, pentru cã au avut mãrturia

Apostolilor. Dar Maica Domnului, a crezut pe

baza unei simple fãgãduinþe cã se va petrece

cu ea un fapt ce depãºeºte legea firii.

Astfel, vestirea zãmislirii lui Dumnezeu din

nemãrginirea fiinþei spirituale în mãrginirea

fãpturii materiale nu mai þine de “raþiunea

naturii ci de cea a harului”. A crezut posibil,

imposibilul ºi prin aceasta l-a fãcut posibil, dupã

cum susþine pãrintele Dumitru Stãniloae.

E o lege a firii sã nu poatã zãmisli cele ce

ºi-au ales viaþa fecioriei. De aceea Maica

Domnului întreabã: ”Cum va fi aceasta, de

vreme ce eu nu ºtiu de bãrbat?”. Însã, dupã ce

îngerul îi comunicã modul zãmislirii minunate

- “Duhul Sfânt se va coborî peste tine ºi puterea

Celui Prea Înalt te v-a umbri”, Fecioara nu s-a

mai îndoit de vestirea îngerului. În clipa în care

declarã cã se încrede cu desãvârºire în

minunea ce se v-a sãvârºi cu ea, Fiul lui

Dumnezeu Se si sãlãºluieºte în ea, zãmislindu-

Se Om. Naºterea lui Dumnezeu-Cuvântul ca

om este o naºtere unicã, neavând nimic din

naºterea celorlalþi oameni. Nici naºterea Sa

din Tatãl, nici cea din Fecioara Maria, nu au

avut ceva comun cu naºterea altcuiva.

Naºterea Sa ca Om nu e o naºtere din

necesitatea firii, ci din bunãvoirea lui

Dumnezeu.

În Postul Mare, în care cu toþii ne pregãtim

pentru sãrbãtoarea Învierii Domnului, ne-am

obiºnuit sã nu-i uitãm ºi sã-i pomenim ºi pe cei

dragi din familie, plecaþi în lumea veºniciei.

Pomenirea morþilor în sâmbetele din perioada

postului mare, are rãdãcini vechi în tradiþia

noastrã. Postul Mare este, un timp al rugãciunii,

al pregãtirii sufletului ºi trupului pentru una

dintre cele mai mari sãrbãtori ale creºtinãtãþii:

Învierea Domnului. O perioadã în care e nevoie

de schimbare în viaþa fiecãruia dintre noi. E

nevoie sã fim mai buni, mai sinceri cu noi ºi cu

ceilalþi, sã dãruim mai mult, sã oferim mai mult

timp celor de lângã noi.

ªi dacã în aceste zile ne strãduim sã ne

apropiem mai mult de Dumnezeu, prin

rugãciune, e bine sã nu-i uitãm nici pe cei dragi

nouã, plecaþi din lumea aceasta, ºi sã-i

pomenim.

Nu cred sã existe familie care sã nu facã

mãcar o pomenire la bisericã într-una din

sâmbetele din Postul Mare, rânduite tocmai

pentru aceste slujbe speciale, aºa cum n-ar

trebui sã existe mormânt necurãþat ºi

nepregãtit pentru sãrbãtoarea Învierii.

Pomenirea celor adormiþi este o datorie de

suflet a fiecãrui creºtin de aceea, în Postul

Mare, cu precãdere, aceastã datorie este

respectatã cu sfinþenie. Aducerea aminte,

pomenirea lor în rugãciune constituie un prilej

de comuniune, de legãturã spiritualã cu cei

Pomenirea morþilor

în Postul Mare
rãposaþi.

Rânduiala Bisericii, ca în fiecare dintre

sâmbetele Postului Mare sã se facã slujbe

speciale de pomenire a morþilor, se împleteºte

cu tradiþia popularã româneascã

împãmântenitã ºi respectatã cu sfinþenie, tot

acest ºir de pomeniri începând, în sâmbãta

dinaintea Duminicii Înfricoºatei Judecãþi ºi se

încheie în sâmbãta lui Lazãr.

În fiecare dintre aceste sâmbete, oamenii

aduc la bisericã jertfe, se oficiazã slujbe de

pomenire pentru cei adormiþi ºi se aprind

lumânãri. În tradiþia popularã, legat de perioada

pomenirii morþilor, trei aspecte sunt foarte

clare: cerurile sunt deschise, Dumnezeu îþi

ascultã ºi îþi îndeplineºte orice rugãminte, iar

sufletele celor adormiþi îºi gãsesc liniºtea.

Pentru slujba de pomenire, femeile aduc la

bisericã vin, colaci ºi colivã, toate având

semnificaþii speciale în tradiþia ortodoxã. Vinul

ºi pâinea sau colacii sunt o prefigurare a Sfintei

Liturghii, când devin Trupul ºi Sângele

Domnului, coliva, fãcutã din boabe de grâu,

este simbolul Bisericii,  aromatele din care este

fãcutã simbolizeazã darurile Bisericii iar în

boabele de grâu îi regãsim pe cei pe care îi

pomenim. Lumânarea, care însoþeºte toate

aceste daruri, este semnul Luminii Învieri lui

Hristos prezent în vieþile noastre.

Pãrintele Marius Rebegel,

Parohia Ruja

Simbolul crinului din icoanã, alãturi de cel

al îngerului ºi al fecioarei reprezintã curãþia

din întreaga fãpturã, ca putere a tinereþii

feciorelnice, paznic al cinstei cãminului

creºtin, ca îndrumãtor al gândurilor ºi paºilor

celor bãtrâni. Post cu folos duhovnicesc sã

petrecem rugându-ne pentru revãrsarea

“plinãtãþii darului sub puterea celui PreaÎnalt!”

Pãrintele Simeon Viorel Pîntea,

Parohia Ilimbav.
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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.

N.R. Din cauzã cã unele Primãrii nu au reactualizat listele, sunt persoane pe care,

deºi au împlinit 80 de ani, nu le putem  nominaliza. De asemenea unii nominalizaþi au

trecut la cele veºnice. Pânã când vom avea toate listele solicitate, ne cerem scuze

pentru erorile de care nu ne facem vinovaþi.

Matrioºka
Dan Herciu

soþiei mele, cu drag

tic tac tic tac

viseazã cum bate cu degetul într-un pepene

copt

are în faþã un cuþitaº de aur

ºi-un vas de lut

taie-l copile, de vrei,

fãrã teamã, e doar o bucãþicã de poem

de-al tatei

... ºi pepenele crrrrrrrrapã

ºi lumea se schimbã

iar timpul-nebunul

se-ascunde-n vas

din coaja verde...

...femeia cu ochii de culoarea sâmburelui,

ne-mbrãþiºeazã

de noapte bunã

Marinescu Felicia 01 apr 88 de ani Ilimbav

Vlad Maria 01 apr 87 de ani Mihãileni

Popa Ana 03 apr 87 de ani Nou

Miruþ Mihai 03 apr 85 de ani Retiº

Moisin Viorel 03 apr 80 de ani Roºia

Trif  Nicolae 04 apr 85 de ani Alþîna

Galici Marioara 05 apr 84 de ani Vãrd

Bugneriu Traian 05 apr 80 de ani Daia

David Ioan 06 apr 83 de ani Daia

Oþetea Zosim 06 apr 81 de ani Retiº

Lazãr Achim 07 apr 82 de ani Caºolþ

Avram Ioan 08 apr 91 de ani Vãrd

Macriº Livia 08 apr 84 de ani Cornãþel

Roger Iuliu ªtefan 08 apr 83 de ani Roºia

Brezaie Ioachim 09 apr 86 de ani Alþîna

Dragomir Parasciva 09 apr 81 de ani Roºia

Pop Ecaterina 11 apr 88 de ani Merghindeal

Jurca Maria 12 apr 86 de ani Mihãileni

Borcea Ioan 12 apr 83 de ani Roºia

Toda Ana 13 apr 86 de ani Alþîna

Morariu Ioan 16 apr 89 de ani ªomartin

Ciuciurea Iosif 16 apr 84 de ani Iacobeni

Lascu Ioan 16 apr 83 de ani Daia

Stãnilã Letiþia 17 apr 85 de ani Mihãileni

Mihu Paraschiva 17 apr 82 de ani Cornãþel

Mihai Silvia 18 apr 84 de ani Moardãº

Frãþilã Niculina 18 apr 81 de ani Sãsãuº

Lãcãtuº Eva 20 apr 88 de ani Dealu Frumos

Avram Paraschiva 21 apr 83 de ani Roºia

Tobiaº Stoica 21 apr 82 de ani Hosman

Ghidiu Victoria 22 apr 90 de ani Vãrd

Iordache Maria 22 apr 85 de ani Marpod

Armenciu Maria 22 apr 85 de ani Alþîna

Ciulei Silvia 22 apr 81 de ani Retiº

Þârlea Elisabeta 22 apr 81 de ani Nocrich

Nicula Sevia 24 apr 80 de ani Hosman

Cocoº Ana 25 apr 92 de ani Dealu Frumos

Pavel Filofteia 25 apr 86 de ani Movile

Nistor Gheorghe 25 apr 82 de ani Nocrich

Gherghel Melania 27 apr 90 de ani Bruiu

Comiza Aurelia 27 apr 83 de ani Nocrich

Oþetea Ioan 28 apr 85 de ani Retiº

Târnãveanu Aurelia 28 apr 81 de ani Brãdeni

Solomon Ioan 29 apr 90 de ani Stejãriºu

Barbu Elena 29 apr 87 de ani Retiº

Mitroiu Paraschiva 29 apr 84 de ani Hosman

Frunzã Maria 29 apr 80 de ani Roºia

La „Rabla”
Nicu Ganea

Mi-e sufletul o apã, fir de dor

Întors dinspre cascadã spre izvor

ªi mult mai mai sus, un abur înspre nor

Horã de vise în cerc nebun de stele

Suflet rebel ºi iubitor de cele

Ispititoare ºi nebunatice de ele

Mã bate-un gând, un hoþ de gând,

Om cât mai sunt sã stau la rând

Nãzbâtii sã comit, cu rime,

În viaþa asta cu amante anonime:

- dai trei femei mai vechi  din viaþa ta ,

ºi statul îþi dã una nouã, mai tânãrã

ºi mai vioaie dotatã cu de toate

ºi-n necuprinsa-i generozitate

îþi trage banii pentru puradei

Atât: trei Doamne

ªi toþi trei

Hadâmbi, iloþi, scopiþi ºi transfemei

Þi-or da din prima ce le cei

Pe toate vechiturile cu astmã ºi cârcei

P.S.

Pe când programulº „Rabla” pentru cei

De care Emi scris-au , de TÂLHARI ºi de MIªEI?

SPECTACOL
Ion Ghip

Se trezeºte, sus pe deal,

Din pãduri, o lunã caldã

ªi grãbitã se ridicã

Curioasã ca sã vadã,

Ce se-ntâmplã jos în vale

Unde susurã izvorul,

Când o ciutã-ºi duce puiul

Unde-ºi ia sitarul zborul?

Si cum liniºtea-i lãsatã

Peste luminiº în vale

De pe scena cu mistere

Cântã o privighetoare.

Fii, mireasã, veseloasã,

Cã tare-ai fost norocoasã.

Parcã nici n-ai mai lucrat,

Numa’ tot te-ai mai rugat,

La loc bun ai apucat.

Frunzã verde frunzã-n douã,

Curte, casã, ºurã nouã.

Nemic tu n-ai sã mai faci,

Fãr’ sã mânci ºi sã te-mbraci !

Curta Ana, 46 de ani, Sãsãuº, 30 VIII 1985

Tu mireasã, draga mea,

Nu hi cu inima rea,

Cã ce te duci de-aicea.

Curtea-i bunã, la loc bun,

Mirele-i ca un pãun.

Curtea-i bunã, la loc larg

ªi mirele-i ca un steag!

Uitã-te, mireasã, roatã,

C-aici o vint lumea toatã.

ª-o vint ºi duºmanii tãi

ªi sã uitã cu ochi rãi.

Uitã-se pân-or plezni,

Unde eºti tu, ei n-or hi.

Uitã-se pân-or crepa,

Unde stai tu, ei n-or sta !

Frunzã verde-a plopului,

Scumpã-i mintea omului.

Cine º-o ºtie purta,

Ajunge ghine cu ea.

Mireasa ºi o-a purtat,

La loc bun o apucat!

Supãratã-i mireasa

Cã ce mi-o vint aicea.

Supãratã sã nu hie,

Cã doar n-o vint la roghie,

Cã la oameni de omenie;

ªi doarã n-o vint pe vale,

La un bãdiþ ca o floare!

Mireasã, mireasã, hãi,

De va hi soacrã-ta rea,

Mãturã curtea cu ea.

De va hi soacrã-ta bunã,

Omeneºte-o ca pe-o mumã!

Culese de la Stãnuleþ Ana (Ana lu’

ªtefan), 74 de ani, Sãsãuº, 16 IV 1984

Uliþa copilãriei

Eram copil, cu drag mi-aduc aminte

Când cerul nu era aºa solemn

ªi ne lãsa la fiecare câte-un semn

Sã nu ne resemnãm, sã mergem înainte!

Atâþi feciori erau ºi-atâtea fete-n drum,

Pe uliþa copilãriei mele atât de fericite,

Cã n-am simþit amarul vremilor cumplite

ªi n-am simþit calvarul vremilor de-acum!

Ortacii mei de joacã în suflet mi s-au pus

Gustin ºi Lae, Mãrie ºi Bãciþa

Ca niºte fraþi - ai Bâciului din Sus -

ªi Relu Gruiului ºi ai lu’ Dãscãliþa.

Vã voi purta în suflet pe acest pãmânt

Pân’ mã vor roade viermii din mormânt!

Un exemplu dat de Stalin
Printre nenumãratele bancuri din timpul comunismului, existã unul

care sunã surprinzãtor. Vedem aici un Stalin îmbãtrânit, care, vrând sã-

ºi aleagã succesorul. Îi cheamã la el pe Bulganin ºi Malenkov.

Le aratã douã pãsãri vii, într-o colivie ºi le spune sã le prindã.

Bulganin este primul care prinde pasãrea în mânã. Dar e atât de

neliniºtit, de înfricoºat, de încordat, cã strânge pumnul prea tare ºi

omoarã pasãrea.

Stalin se aratã nemulþumit, i se poate citi pe faþã.

Malencov prinde atunci a doua pasãre ºi, ca sã nu repete greºeala

Strigãturi de nuntã culese de

Mircea Drãgan -Noiºteþeanu

Vino iar, te strig,

pe divan fierbinte
Francisc Lorinkzi

Vino iar, te strig, pe divan fierbinte

Sã ardem ca douã lumânãri în noapte

Sã ne mângâiem sub calde ºoapte

Roua sã se distileze-n minte.

Degete s-alerge peste coarde

Vioara sã-nfloreascã-n tainic gând

Sã se uneascã cerul de pãmânt,

Pârjol ca-n nãvãliri de hoarde.

Uitã de robia clipei crude

Spre cerul fãr’ de ore mã apleacã,

Lasã-te-n mirajurile surde

Purtatã ca miresmele în teacã,

Când confruntãrile devin absurde

Vâltorile mã prind ºi mã îneacã.

lui Bulganin, nu strânge mâna suficient, iar pasãrea scapã ºi zboarã.

Din ce în ce mai nemulþumit, Stalin sã ordin sã se aducã o a treia

pasãre ºi le spune celor doi pretendenþi:

- Priviþi cu atenþie!

Apucã delicat pasãrea de picioare ºi îi smulge penele, una câte una.

Când pasãrea, jumulitã de tot, tremurã în palma lui, Stalin le spune

celor doi:

- Ei, vedeþi? Iar în plus, are ºi un sentiment de recunoºtinþã, datoritã

cãldurii umane pe care o degajã mâna mea.

Din volumul „Poveºti filozofice”

de Jean-Claude Carriere
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Dupã o iarnã care nu a fost ca cele pe care ni

le aducem aminte unii dintre noi, a venit ºi mult

aºteptata primãvarã ºi o datã cu ea, elevii ºcolii

noastre au iniþiat alte activitãþi la fel de atractive

ca ºi cele de pânã acum.

Prima dintre ele a fost aceea în care am

sãrbãtorit dragostea „pe româneºte”. Sãrbãtorile

sunt întotdeauna un prilej de manifestare a

bucuriei. Poporul român a ºtiut mereu sã guste

sãrbãtoarea prin obiceiuri ºi tradiþii de o deosebitã

frumuseþe, una dintre acestea fiind sãrbãtoarea

iubirii, manifestatã la noi de Dragobete.

Modernizarea, schimbarea sunt procese

normale ce se desfãºoarã în orice societate ºi tinerii

au tendinþa de a uita tot ceea ce este vechi. Prin

acest proiect ne-am propus sã îmbinãm vechiul cu

noul pentru cã noi, cadrele didactice, avem datoria

de a sensibiliza ºi stimula interesul elevilor noºtri

spre a pãstra tot ce este folositor ºi frumos din

acest vechi.

Scopul acestui proiect a fost  acela de a acorda

mai mult timp elevilor care au înclinaþii artistic-

literare, dar ºi formarea unui comportament

adecvat pentru îmbinarea tradiþiei româneºti cu

obiceiurile care se impun din exterior. Aceste þinte

duc la o implicare conºtientã atât a elevilor cât ºi

a profesorilor în procesul învãþãrii, duc la

înþelegerea importanþei pe care o au tradiþiile în

viaþa noastrã.

În perioada 11.02.2016 - 22.02.2016 elevii

claselor de liceu la care s-au alãturat ºi cei din a

VIII- a, sub îndrumarea diriginþilor au avut de

realizat la alegere una dintre probele: un scurt

filmuleþ, un power point, o creaþie literarã, o

creaþie artisticã, un obiect-simbol al iubirii.

Materialele realizate de elevi au fost analizate de

cãtre un juriu format din învãþãtori ºi profesori din

ºcoalã. Toþi elevii au primit diplome de participare

iar câºtigãtorii au mai fost recompensaþi ºi cu tort

Ar fi mult mai simplu (dacã nu aproape

banal), sã scriu cã echipa ªcolii Gimnaziale

„G. D. Teutsch” Agnita ºi-a pus în piept, din

prima lunã a primãverii, pe lângã mãrþiºoare,

ºi câteva activitãþi extraºcolare inedite. ªi cã

acestea au avut ca obiectiv formarea unei

atitudini proactive ºi a unor competenþe de

promovare a valorilor ecologice, civice ºi

comunitare ale oraºului Agnita. Ar suna

aproape la fel cu orice programã ºi planificare

ºcolarã... numai cã nu aºa s-ar exprima ºi copiii

noºtri.

Se întâmplã la Colegiul din Agnita

Spirit civic, pe viu: copiii ne învaþã!
De data aceasta, voi da cuvântul copiilor.

Am constatat cã ei chiar au ce sã ne înveþe!

Faptele, în ordine cronologicã;

În paralel cu pregãtirea serbãrii-spectacol

de 8 Martie la Casa de Culturã, elevii clasei a

IV-a C - înv. Maria Mihãilã – au confecþionat

mãrþiºoare. Nimic ieºit din comun pânã aici.

Însã, la propunerea copiilor, mãrþiºoarele,

alãturi de o mulþime dintre jucãriile lor

personale, au fost donate, într-un cadru festiv,

preºcolarilor de la ºcoala din Ruja. Mai mult,

copiii au strâns din proprie iniþiativã ºi o sumã

de bani pe care ºi-au propus sã o punã la

dispoziþia Serviciului de Voluntari Agnita, în

vederea finanþãrii altor evenimente

comunitare viitoare.

Tot datoritã copiilor, mai mulþi agniþeni au

aflat cã în aceastã lunã a renaºterii naturii se

sãrbãtoreºte ºi „Ziua Internaþionalã a Fericirii”,

pe data de 20 martie. Astfel, elevii claselor a

III-a C ºi a VIII-a C, coordonaþi de înv. Emilia

Niþescu, au scris de mânã, au desenat ºi au

distribuit 1000 de mesaje zâmbitoare, vineri,

18 martie, în centrul oraºului.

Campania, numitã « Zâmbete la Plic », a

fost iniþiatã la nivel naþional de cãtre Asociaþia

DeVision din Bucureºti, la a cãrei invitaþie au

avut curajul sã rãspundã cu un zâmbet doar 23

de unitãþi ºcolare din România, printre care ºi

ºcoala noastrã.

Printre numeroasele zile aniversare din

luna martie se numãrã ºi « Ziua Internaþionalã

a Apei », pe 22 martie – zi care, de câþiva ani

încoace, a devenit o tradiþie în ºcoala noastrã.

Anul acesta, activitãþile extraºcolare prilejuite

de aceastã zi au fost impulsionate ºi oficial, de

cãtre Inspectoratul ªcolar Judeþean Sibiu. Noi

am numit acþiunea „APA. Ce pot face eu?”

Clasele I-IV au pregãtit din timp o expoziþie

de desene tematice ºi machete în CDI (Centrul

de Cercetare ºi Documentare « G. D.

Teutsch »), coordonatã de doamnele înv.

Bianca Toth – cls. a II-a C, înv. Emilia Niþescu

– cls. a III-a C ºi Viorica Tîrziu – cls. a IV-a A.

Ca ºi coordonator al acþiunii, am prezentat

elevilor câteva filmuleþe motivaþionale privind

importanþa apei pentru viaþã ºi motivele pentru

care aceastã resursã naturalã trebuie protejatã

ºi economisitã.

Ulterior, am identificat împreunã cu ei

câteva mãsuri simple prin care putem face

acest lucru, fiecare dintre noi, acasã sau la

ºcoalã.

cls. a VII-a A ºi alþi elevi ai claselor a V-a A, a V-

a C, a VI-a B ºi a VIII-a B. În total, la acþiunea

„APA. Ce pot face eu?” au participat peste 100

de elevi, au fost realizate zeci de desene ºi au

fost colectaþi 7 saci a câte 120 l de deºeuri

reciclabile, care au fost depozitaþi lângã

tomberoanele din jurul podurilor ºi a ºcolii.

La urma urmei – vã veþi întreba, poate –

de ce e apa atât de importantã? Iatã câteva

dintre rãspunsurile elevilor din clasa a VIII-a

B, la chestionarele de evaluare a acþiunii:

„Poluând apa, ne poluãm ºi pe noi, producem

secetã, formãm deºerturi.” – Patricia Jeleru;

„Dacã nu o protejãm, o sã moarã animale,

distrugem habitate naturale.” – Andrei Lãstun;

„ 60% din populaþia Globului nu are suficientã

apã. Resursele de apã trebuie protejate,

deoarece odatã cu dispariþia apei se distruge ºi

ecosistemul respectiv. Acest fapt ar putea duce

chiar la dispariþia unor specii. Am mai fost

implicaþi ºi în alte acþiuni de acest fel ºi mã

bucur cã pot face ºi eu ceva pentru a proteja

mediul în care trãiesc.” – Iulia Gavriliu; „Apa

nu este importantã doar pentru vieþuitoare, ci

ºi pentru climã, de asemenea, pentru soluri.

Prin astfel de activitãþi, oamenii îºi aratã

recunoºtinþa faþã de naturã.” – Alexia Tiriba.

„Pãrerea mea este cã acþiunea noastrã poate

convinge adulþii sã ia mãsuri ºi copiii, sã ne

urmeze exemplul. Noi suntem viitorul ºi trebuie

sã ne asigurãm o lume mai bunã, colaborând

cu natura, nu distrugând-o.” – Bianca Drãgan;

„Mãsuri pentru economisirea apei: duº în loc

de baie, sã închidem robinetul cât ne periem

dinþii sau cât spãlãm vasele; sã nu spãlãm

maºina cu apã potabilã, ci la spãlãtorie.” -

Cristina Oros; „În opinia mea, e important sã

mergem la activitãþile desfãºurate de Ziua Apei,

mãcar o datã pe an sã curãþãm deºeurile ºi sã

reducem poluarea apei.” – Eugen Preda; „Este

bine ceea ce am fãcut, însã fãrã niciun folos,sau bomboane.

Imediat s-a dus ºi luna februarie... mai

întoarcem o filã din calendar... ºi a venit primãvara

în mod oficial! Asta pentru cã românii sãrbãtoresc

venirea primãverii într-un mod unic, la începutul

lunii martie. Dupã vechiul calendar roman, 1 Martie

era prima zi din an ºi se celebra sãrbãtoarea

“Matronalia” la care se desfãºurau serbãrile lui

Marte, zeul forþelor naturii, al primãverii ºi al

agriculturii.

An de an de 1 Martie ne recãpãtãm speranþa,

optimismul, credinþa în mai bine ºi sporul în toate.

Martie este momentul în care oamenii încep sã

caute primul ghiocel, ca semn al venirii primãverii

cu adevãrat. Acest triumf al reînvierii ºi regenerãrii

este invocat prin Mãrþiºorul pe care-l dãruim celor

dragi, ca mic semn ce ne dorim sã le aducã fericire

ºi noroc.

Mãrþiºorul (1 Martie) – este sãrbãtoarea

tradiþionalã româneascã a primãverii, a prospeþimii,

a bucuriei, a victoriei binelui împotriva rãului.

Femeile primesc mãrþiºoare ºi le poartã pe durata

lunii martie ca semn al sosirii primãverii, al

prieteniei ºi al dragostei.

Proiectul a presupus realizarea de mãrþiºoare

de cãtre elevii voluntari din toate clasele

colegiului pe parcursul ultimei sãptãmâni din

februarie ºi oferirea lor cadou doamnelor ºi

domniºoarelor care lucreazã în cadrul instituþiilor

din oraº precum ºi a celor care lucreazã în

restaurante sau magazine.

ªi nu ne oprim aici, pentru cã, tot pe parcursul

acestei luni nu uitãm ºi de PATRULA DE

RECICLARE, nu uitãm sã colectãm DEEE-URI

(deºeuri de echipamente electrice ºi electronice).

FIÞI ªI VOI SUPORTERI AI PATRULEI

NOASTRE DIN AGNITA!

Prof. Dana Zgabercea

Apoi, împreunã cu prof. Nicoleta Gavriliu

ºi prof. Florin Robu Zamfir, am colectat

deºeurile de pe malurile râului Hârtibaciu, între

podul de la Piaþã ºi podul de la Abator. Acþiunea

a venit ca aplicaþie practicã la un proiect

educaþional de cercetare documentarã online,

desfãºurat pe parcursul a trei ore de biologie,

cu clasele a VIII-a, pe tema efectelor omului

asupra mediului.

Deºi planificatã iniþial pentru clasele a V-

a ºi a VIII-a, la care existã în programa de

biologie lecþii pe aceastã temã, la acþiunea de

ecologizare s-au alãturat, ca voluntari, ºi elevi

din alte clase.

Cei mai harnici au fost elevii Sergiu Mititel

– cls. a VI-a A, Crina Hârþoagã ºi Ionuþ David –

deoarece pe mulþi oameni nu îi intereseazã ºi

vor arunca deºeurile în vale ºi pe stradã iar.” –

Tudor Naicu; „Concluzia mea este cã

activitatea a fost degeaba dacã nu se respectã

ºi nu se menþine curãþenia.” – Radu Muntean;

„Dacã poluãm, nu rezolvãm nimic, dimpotrivã,

distrugem peisajele, vieþuitoarele ºi lanþurile

trofice.”

Activitãþile de Ziua Apei au fost foarte

creative, iar importanþa lor a fost pe mãsurã.

Am demonstrat cã suntem noi mici, dar suntem

responsabili ºi trebuie sã ne gândim la viitorul

nostru printre ei.

Deci... nu uitaþi sã zâmbiþi! Viitorul oraºului

nostru este pe mâini bune!

Prof. Cornelia Ioana David


