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Elevii clasei a VII-a A de la Colegiul Tehnic „August
Treboniu Laurian” din Agnita, pregãtiþi de prof. dr. Maria-
Daniela Lorinczi, le-au dãruit doamnelor de la Casa Seniorilor,
cu ocazia Mãrþiºorului ºi a zilei de 8 Martie un minispectacol cu
multã încãrcãturã emoþionalã.

Dupã un mesaj de bun gãsit adresat doamnelor de cãtre
eleva Sabina Notar, copiii le-au cântat „E ziua ta, mãmicã”. Au

IMPORTANT

Bucuria ºi lumina Învierii Mântuitorului
Iisus Hristos sã ne învãluie cât mai deplin
vieþile, sã ne statorniceascã gândurile ºi
faptele pe calea binelui ºi sã ne cureþe
simþirile pentru a-L putea vedea pe Hristos.

Vã dorim sãrbãtori fericite cu multe
împliniri duhovniceºti.

HRISTOS A ÎNVIAT!
Redacþia

„Ortodoxia pe Valea Hârtibaciului”

Dacã la începutul anului 2016, Primãria din Agnita, avea un
deficit de trei persoane, în 2017 situaþia s-a agravat ºi la ora
actualã numãrul locurilor disponibile a ajuns la zece.

În anul trecut patru angajaþi au ieºit la pensie ºi trei au
plecat în alte posturi mai bine plãtite.

Din cele 10 posturi disponibile, 9 impun studii superioare,
cea mai mare problemã fiind la Serviciul Public de Asistenþã
Socialã, unde este nevoie de un psiholog ºi un asistent social cu
studii de specialitate ºi un lucrãtor social cu studii medii.

La Serviciul de Urbanism sunt necesari doi ingineri
constructori, la Administrarea Domeniului Public ºi Privat un
jurist, la Contabilitate un economist, la Investiþii un inginer, la
Cadastru un specialist cu studii superioare de scurtã duratã ºi la
Evidenþa Populaþiei un absolvent cu studii medii.

În afarã de cele 10 posturi foarte importante, Primãria mai
are nevoie de un specialist la Protecþia mediului, unul pentru
Audit ºi unul pentru Compartimentul Comercial.

Aceastã crizã de personal creeazã mari probleme Primãriei
din Agnita ºi sunt puþine ºanse ca posturile sã fie ocupate, având
în vedere cã cei care au pregãtirea necesarã îºi pot gãsi locuri
de muncã sau pot desfãºura activitãþi private mai bine plãtite
decât cele din Administraþia Localã.

I. Bârsan

Senioarele din AgnitaSenioarele din AgnitaSenioarele din AgnitaSenioarele din AgnitaSenioarele din Agnita
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urmat alte momente lirice ºi recitãri de poezii. Grupul vocal
format din elevele Paula Moldovan, Denisa Roman ºi Andreea
Silivestru, le-au oferit un grupaj de cântece populare iar
Georgiana - Daniela Munteanu, Sabina Notar, Hanu Teodora ºi
Marco Nicula au recitat poezii din lirica româneascã.

Dãruiþi cu harul creaþiei, Georgiana- Daniela Munteanu ºi
Marco Nicula au recitat ºi din propriile creaþii literare cu care
au impresionat auditoriul.

Un moment deosebit a fost interpretarea de cãtre toþi copiii
a coralei „Laudate omnes gentes” pregãtitã de profesoara Jannie
van Doorn, din Oosterbeek - Olanda, aflatã în vizitã în Agnita.

Împreunã cu prietena lor din Olanda, elevii au încheiat
frumosul moment artistic, cântându-le venerabilelor doamne
„La mulþi ani cu sãnãtate!”

Sãrbãtoritele le-au mulþumit elevilor ºi profesoarelor pentru
frumosul spectacol ºi i-au rãsplãtit cu sucuri ºi cozonac.

În 8 Martie, membrii Asociaþiei „Casa seniorilor” au fost
invitaþi la restaurantul Grãdina de Varã, unde s-au bucurat de
cântecele ºi jocurile populare oferite de un grup al ansamblului
Casei de Culturã din Agnita condus de profesoara Doina Pãrãu
ºi de un super concert prezentat de solistul Costel Popa

I. Bârsan
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Gazda celei de-a de a XII-a ediþie a Festivalului
Hârtibãcenilor va fi Primãria Chirpãr. Festivalul va
avea loc în 23 aprilie, Duminica Tomii, la ora 14.

Sâmbãtã 22 aprilie, în cadrul aceluiaºi festival,
Colegiul A. T. Laurian din Agnita, va organiza, în
parteneriat cu Asociaþia Valea Hârtibaciului ºi Casa
de Culturã din Agnita, Festivalul Concurs „Florile

Hârtibaciului”. Concursul va avea ca temã
„Primãvara ºi Învierea pe Valea Hârtibaciului” ºi
va cuprinde trei secþiuni: creaþie literarã, picturã
ºi recitare ºi sunt invitaþi sã participe elevii ºcolilor
din comunele membre ale Asociaþiei Valea
Hârtibaciului.

Redacþia
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Colegiul Tehnic Agnita,
într-o competiþie a talentului
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„COLINELE TRANSILVANIEI” ªI
PROMOVAREA ECOTURISMULUI
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Emoþii, emoþii ºi iar emoþii pentru elevi
…. olimpiade, concursuri, simulãri
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DANSUL GENERAÞIILOR – SPECTACOLUL
DE SUFLET AL AGNIÞENILOR
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Predicã a IPS Laurenþiu
la Duminica Ortodoxiei
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Lacrimi în Luminã
Daniela Pãnãzan Lorinzi

Campanie de donare deCampanie de donare deCampanie de donare deCampanie de donare deCampanie de donare de
sânge la Agnitasânge la Agnitasânge la Agnitasânge la Agnitasânge la Agnita

Folclor Folclor Cules de Mircea

Drãgan Noiºteþeanu

A ºaptea privire
Dan Herciu

Idilã Hârtibãcianã
Alin Opriºiu

Se bate-n inimi ora rugãciunii
Francisc Lorinczi

Firescul
Ioan Gligor Stopiþã  - pag. 7
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De la PDe la PDe la PDe la PDe la Poliþie ...oliþie ...oliþie ...oliþie ...oliþie ...

De data aceasta consemnatã, în
Calendarul Anual al celor douã biserici
naþionale: ortodoxã ºi greco-catolicã, în ultima
zi de sâmbãtã a lunii martie. Deci, dupã patru
zile de la echinocþiul astronomic al Primãverii
(marþi, 21 martie). Iar „Buna Vestire”
prefaþeazã alte câteva mari sãrbãtori creºtine
ale primei pãrþi a anotimpului primãvãratic:
Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile,
duminicã, 9 aprilie); Învierea Domnului
(Sfintele Paºti, duminicã, luni ºi marþi,
respectiv: 16, 17 ºi 18 aprilie); Izvorul
Tãmãduirii (vineri, 21 aprilie) ºi Sf. Mare
Mc. Gheorghe, purtãtorul de biruinþã (a
doua duminicã dupã Paºti, 23 aprilie). Va urma
„luna lui Floral”, cu ale sale patru mari sãrbãtori
creºtine, dupã cum urmeazã: Arãtarea pe cer
a semnului Sfintei Cruci în Ierusalim
(duminicã, 7 mai); Sfinþii Mari Împãraþi ºi
întocmai cu Apostolii, Constantin ºi
mama sa, Elena (duminicã, 21 mai);
Înãlþarea Domnului (Ziua Eroilor) ºi A treia
aflare a capului Sf. Proroc Ioan
Botezãtorul, ambele în aceeaºi zi de duminicã,
25 mai.

Aºadar, „Buna Vestire” este nu numai
prima mare sãrbãtoare creºtinã a primãverilor
fiecãrui an dar ºi una dintre cele mai îndrãgite

Felul în care ne trãim viaþa depinde de noi
dar felul în care o pãrãsim nu ar trebui sã
depindã de noi sau de alte persoane. ªi totuºi
astfel de lucruri se întâmplã.

O astfel de decizie legatã de persoana sa a
luat ºi F.I. din Vecerd. Acesta, cunoscut
consumator de bãuturi alcoolice, a declarat de
mai multe ori cã se va sinucide. A fãcut aceastã
afirmaþie ºi în faþa soþiei ºi copilului cu o searã
înainte ca trupul neînsufleþit sã-i fie descoperit
în fântâna gospodãriei. Pe corpul sãu nu au
fost descoperite urme de violenþã care sã
conducã la o altã ipotezã decât sinuciderea dar
ultimul cuvânt îl vor avea specialiºtii de la
Serviciul de Medicinã Legalã Sibiu.

Tot specialiºtii de la Serviciul de Medicinã
Legalã Sibiu vor fi cei care vor declara cauza
morþii pentru alte douã persoane gãsite
decedate la domiciliu. Este vorba de Faur Elena
de 66 de ani din Apoº, pe care lucrãtorii
SMURD nu au mai reuºit sã o resusciteze în
ciuda manevrelor efectuate; ºi de Herciu Maria
de 48 de ani din Mihãileni, persoanã cu istoric
medical de astm cronic. Nici una dintre
persoanele decedate nu prezenta urme de
violenþã.

Cine este de vinã atunci când o copilã
pleacã voluntar de acasã urmând un bãrbat
mai în vârstã ca ea? Pentru poliþiºti nu
conteazã. Datoria lor este sã o caute, sã o
gãseascã ºi sã o reîncredinþeze pãrinþilor aºa
cum au fãcut în cazul lui M.A.M. de 14 ani din
Nocrich. ªi nu a fost prima datã. Dar dacã un
astfel de copil decide sã-ºi ia viaþa în propriile
mâini ºi sã renunþe la siguranþa (sau
nesiguranþa) cãminului pãrintesc, din
nefericire nu putem face prea multe. Va fi
readus în sânul familiei, de fiecare datã când
pleacã, pânã la împlinirea vârstei de18 ani. Dar
… dupã aceea?

Încercãm sã ne educãm copii pentru a

Am vãzut azi cum mi se pierd amintirile
în fum de tãmâie. Cum tot ce consideram mai
frumos ºi mai inocent în existenþa mea se
transformã în cenuºã finã ºi se împrãºtie în
zarea neatinsã ºi neºtiutã. Fiecare zâmbet de
odinioarã mi s-a transformat în gânduri
pesimiste, regrete ºi mâhnirea neputinþei de a
schimba un viitor cenuºiu. Amintirile senine
ale copilãriei au fost azi învãluite în teama unui
viitor sumbru.

Am simþit azi, pentru prima oarã cu
adevãrat, cã satul existenþei veºnice, satul
copilãriei veºnice, la un moment dat va pieri ºi
va rãmâne doar „locul unde odatã am...”

Cei care odinioarã ne fãceau sã simþim
copilãria ca pe un basm se pierd rând pe rând
ºi iau cu ei jocul, povaþa, grija ºi poveºtile. Din
ce în ce mai puþine capete albe de înþelepciune,
din ce în ce mai puþine feþe brãzdate de grija
nepoþilor, din ce în ce mai multã liniºte pe uliþele
satului. Ni se duc bunicii... strãjerii zâmbetelor
copilãriei noastre, pãstrãtorii basmelor
sufletelor noastre, creatorii tradiþiilor
noastre... iar în locul lor rãmâne fum de tãmâie.

În locul lor vin cei cãrora nu le pasã de
tradiþia de altãdatã, nu le pasã de jocul de
altãdatã, de povaþã, de grijã, de poveste... sau
de amintirile ce mi se pierd în fum de tãmâie.

În bisericã, pe perna cusutã de muma ºi
pe pernele cusute de multe mume stau acum
necunoscãtori ai satului, cei cãrora nu le pasã
de cei care au clãdit biserica, au clãdit satul ºi
au clãdit fiecare om care a copilãrit pe uliþele
satului.

Mã tem cã basmul acesta se apropie de
final, însã finalul nu va fi ca în poveºtile
bunicilor... basmul acesta nu va avea un final
fericit.

Te iubesc, sat al existenþei odatã veºnice...
te iubesc, dar acum mã doare!

Bogdan Albu

Zilele trecute am urmãrit un reportaj cu
privire la oarece persoane care beneficiau de
ajutor social din partea statului. Nu ºtiu dacã
vã este cunoscut, dar aceste persoane trebuie
sã presteze niºte ore de muncã în folosul
comunitãþii în schimbul ajutorului social.

În reportaj se arãta cã, primãria dintr-o
localitate din sudul þãrii solicitase unor persoane
beneficiare de ajutor social sã participe la
activitãþi de deszãpezire pe raza localitãþii ºi
cã, un numãr însemnat dintre aceste persoane
s-au îmbolnãvit subit devenind inapte pentru
activitãþile propuse de primãrie. Deºi reportajul
nu avea un comentariu explicit ridica tacit o
întrebare. Cui ºi cum acordã statul ajutor social.

ªtiu cã existã persoane care nu s-ar
descurca fãrã ajutorul social. Un pãrinte singur
cu mai mulþi copii ºi care nu poate sã lipseascã
dintre ei opt-zece ore pe zi, un pensionar cu o
pensie foarte micã sau o persoanã pentru care
ajutorul social e unica sursã de venit. Acestea
sau altele sunt cazuri care existã în societate ºi
pe care Serviciile de Asistenþã Socialã le au în
atenþie, cazuri care se încadreazã în criteriile
de acordare a ajutorului social.

ªtiu însã ºi cazuri în care ajutorul social se
acordã unor persoane sãnãtoase, apte de
muncã, fãrã probleme sociale dar care refuzã
sã-ºi gãseascã de lucru sau sã munceascã chiar
dacã au ocazia. Criteriile de acordare a
ajutorului social sunt atinse dar astfel de
persoane vor fi primii care se vor „îmbolnãvi”
atunci când trebuie sã munceascã pentru ce
au primit.

La nivelul unui oraº sau municipiu numãrul
persoanelor care primesc ajutor social este
relativ mic astfel cã ºi numãrul „bolnavilor” va
fi mic. Altfel stau însã lucrurile la nivelul unei
comune fãrã locuri de muncã ºi unde, de regulã,
este un singur lucrãtor de asistenþã socialã ºi
acela la dispoziþia unui primar discreþionar. În
astfel de situaþii acea comunã va avea o
mulþime de asistaþi sociali, dependenþi de
ajutorul social, dependenþi de lucrãtorul de la
asistenþã socialã, dependenþi de primarul care
le aprobã dosarul. ºi iatã cum un primar de
comunã reuºeºte sã adune voturi. Mã votezi –
ai bani de la stat, nu mã votezi – mori de foame,
pleacã din localitate, pleacã din þarã … alegerea
ta.

Vi se pare exagerat? Gândiþi-vã cã la nivelul
unei comune un vot sau douã pot face diferenþa
între a câºtiga sau pierde fotoliul de primar.
Deci, cu cât mai mulþi asistaþi social cu atât
mai multe voturi sigure. Iar astfel de lucruri s-
au întâmplat ºi se întâmplã.

Imaginaþi-vã o comunã în care oamenii
nu au locuri de muncã. Primarii nu au atras

Editorial … investiþii în zonã, nu existã condiþii de accesare
a fondurilor europene, terenurile agricole s-au
vândut sau în cel mai bun caz au fost arendate,
de zootehnie nici nu poate fi vorba. Într-un
cuvânt – sãrãcie. Tineri sau bãtrâni, nu au surse
de venit. Sunt dependenþi de ajutorul social.
De dosarul pe care îºi pune semnãtura primarul.
ªi atunci nu vrei sã te pui rãu cu primarul.
Dacã îþi cere sã îl votezi, îl votezi. Cã dacã nu,
rãmâi fãrã ajutor social ºi s-ar putea sã mori de
foame. La propriu. Vã daþi seama cã în aceste
cazuri nici nu se pune problema ca asistaþii
sociali sã îºi îndeplineascã orele de muncã
prevãzute de lege. Iar dacã totuºi trebuie, nu
ne mirãm dacã se „îmbolnãvesc” subit.

Într-o situaþie ca cea prezentatã mai sus
primarul devine un mic dictator local, cu o
comunã întreagã la dispoziþie, cu care face „ce
vrea muºchii lui”. Sau „muºchii” celui de
deasupra lui, de la partid sau de la judeþ.
Multiplicaþi aceastã situaþie cu numãrul
comunelor dintr-un judeþ. Eventual coloraþi
acel judeþ într-o singurã culoare politicã.
Eventual a unui partid condus de o singurã
persoanã.

Am întâlnit ºi pe Valea Hîrtibaciului astfel
de comune, în care dosarul de ajutor social
devine un mijloc de constrângere electoralã.
Din fericire, în zonã sunt locuri de muncã
pentru cine vrea sã munceascã. Din nefericire,
avem comune în care o anume naþiune
conlocuitoare este majoritarã ºi, de regulã, fãrã
drag de muncã. În general însã, sunt relativ
puþine situaþii. ªi este o situaþie pe care o
regãsim cam în toatã Transilvania.

Dacã ne raportãm la nivelul þãrii situaþia
se cam schimbã. Moldovenii au avut
întotdeauna probleme cu locurile de muncã ºi
chiar dacã în ultima vreme lucrurile s-au mai
îndreptat încã nu este suficient. Cu sudul þãrii
este însã o altã problemã. Statisticile oficiale
ne aratã cã aici, în mod special în zona Câmpiei
Române, este cel mai mare numãr de persoane
fãrã loc de muncã ºi de persoane care
beneficiazã de ajutor social. Dacã se ia în calcul
numãrul beneficiarilor de ajutor social din
fiecare judeþ raportat la populaþia judeþului
respectiv, campion în aceastã privinþã este
judeþul Teleorman care are cel mai mare
procent respectiv 2,9%. În Transilvania
procentul variazã între 0,8% ºi 1,2%.

Judeþul Teleorman … Vã sunã cunoscut?
Adãugaþi ºi faptul cã în acest an, pentru
Teleorman, s-au alocat de la buget pentru
investiþii de ºase ori mai mulþi bani decât pentru
judeþele din nordul Moldovei. ªtiþi câþi bani de
investiþii a primit judeþul Sibiu? Zero lei!

Iatã un motiv serios de reflecþie. ªi, poate,
subiectul unui alt editorial.

Cãtã V.
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cea dintâi marcea dintâi marcea dintâi marcea dintâi marcea dintâi mare sãre sãre sãre sãre sãrbãtbãtbãtbãtbãtoaroaroaroaroareeeee

creºtinã a primãveriicreºtinã a primãveriicreºtinã a primãveriicreºtinã a primãveriicreºtinã a primãverii
sãrbãtori ale românilor credincioºi, dovadã cã
este aleasã ca hram de pomenire ºi cinstire
pentru numeroase biserici, capele, troiþe, ºcoli,
spitale, cãmine de bãtrâni ºi orfelinate. ªi nu
întâmplãtor, pentru cã în frumosul ei nume
întrezãrim vestea bunã transmisã de Dumnezeu
neamului omenesc ºi Fecioarei Maria, prin
Arhanghelul Gavril, cã Preafericita a fost
aleasã ca din sânul Ei sã se nascã Mântuitorul.
Iar aceastã Minune avea sã se petreacã, cu
aproape douã mii de ani în urmã, în casa
Fecioarei Maria, din micul orãºel palestinian
Gala Galilei.

Notã: De „Buna Vestire”, românii
credincioºi ai Jinei Mãrginimii Sibiului cinstesc
sfântul hram de pomenire al celei mai vechi
dintre bisericile ortodoxe ale satului, înãlþatã
în anul 1795. Iar, potrivit obiceiului din bãtrâni
pãstrat, mai înainte de a trece pragul acelei
vechi ºi frumoase biserici, credinciosul jinar
aprinde feºtila unei lumânãri în tinda
OSUARULUI, lãcaº sfânt de pomenire a
tuturor morþilor locali, amenajat sub formã de
Troiþã, încã din anul 1827, pãstrãtor al picturilor
a doi vestiþi zugravi din acele îndepãrtate
vremuri: Savu Poienaru ºi fiul sãu Simion.

Sibiu, marþi, 21 martie 2017
Ioan Vulcan-Agniþeanul

evita situaþii ca cele de mai sus ºi pentru a-i
pregãti pentru ce le va aduce viitorul iar ºcoala
este un element cheie. Însã unii dascãli cred
cã în educaþie se poate folosi violenþa
nejustificatã ºi agresivitatea. La Hosman, C.A.
de 51 de ani din Sibiu, profesor la ºcoala din
localitate, l-a agresat pe minorul B.R. ºi l-a
trimis acasã din timpul orelor de curs. Poliþia s-
a sesizat în acest caz dupã ce mama minorului
a depus plângere penalã.

În perioada ce a trecut poliþiºtii din Agnita
au reuºit - prin activitãþi specifice - sã identifice,
sã reþinã ºi sã depunã în arestul Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Sibiu un numãr de douã
persoane pe numele cãrora existau mandate
de executare a pedepsei cu închisoarea. Luscã
Tiberiu de 29 de ani din Agnita a fost
condamnat la executarea unei pedepse cu
închisoarea pentru conducerea unui
autovehicul pe drumurile publice fãrã a avea
permis de conducere ºi, tot din Agnita, a fost
reþinut Radu Mihai de 24 de ani în baza unui
mandat european de arestare emis de
Germania.

Se pare cã activitatea preventivã,
efectuatã de poliþiºtii de la circulaþie, nu prea e
luatã în seamã. Nu ne putem explica altfel
cazurile de încãlcare a Codului Rutier
descoperite în activitãþile de control
desfãºurate pe drumurile publice. Conducere
sub influenþa alcoolului – M.M.L. de 35 de ani
din Ruja 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat,
B.M. de 32 de ani din Hosman 0,35 mg/l alcool
pur în aerul expirat, V.L.V. de 27 de ani din
Dealu Frumos 0,33 mg/l alcool pur în aerul
expirat ºi T.N. de 40 de ani din Fofeldea;
conducerea unor autovehicule neînmatriculate
sau cu autorizaþia expiratã – C.E.V. de 29 de
ani din Brãdeni, P.C. de 28 de ani din
Merghindeal, M.M.T. de 39 de ani din Dealu-
Frumos, E.I.O. de 23 ani din Retiº, R.A. din
Germania aflat temporar în Richiº ºi care
montase numerele de înmatriculare ale unui
alt vehicul; ori fãrã sã posede permis de
conducere – P.A.N. de 25 de ani din Agnita,
G.R. de 40 de ani din Ruja, E.I.O. de 23 de ani
din Retiº ºi P.A. de 45 de ani din Toarcla.

Câteodatã, cei care se ºtiu cu musca pe
cãciulã, încearcã sã scape de aceste controale
Aºa cum s-a întâmplat la Nocrich unde poliþiºtii
au pornit în urmãrirea unui autoturism al cãrui
ºofer a refuzat sã opreascã la semnalul
agentului de poliþie. Autoturismul a fost gãsit
abandonat pe câmp iar ulterior a fost gãsit ºi
B.F.N. de 24 de ani din Roºia, cel care l-a
condus. În urma verificãrilor ulterioare s-a
constatat cã numitul B.F.N. nu poseda permis
de conducere.

Chiar dacã nu sunt controlaþi dar încalcã
regulile, accidentele devin o urmare fireascã.
CT de 63 de ani din Agnita nu a respectat
distanþa de siguranþã dintre vehicule ºi a lovit
o autoutilitarã care transporta persoane. În
urma coliziunii un pasager aflat în autoutilitarã
a cãzut ºi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un numãr de 12 oi au fost victimele
alcoolului. Nu … nu ele sunt cele care au bãut.
Ele sunt cele care au murit pentru cã a bãut
S.T. de 41 de ani din Agnita. Acesta ºi-a condus
autoturismul proprietate personalã având o
îmbibaþie alcoolicã de 0,56 mg/l alcool pur în
aerul expirat iar pe raza localitãþii Merghindeal
a lovit o turmã de oi, turmã din care cele 12
sus-pomenite au ajuns materie primã mai
repede decât era programat.

Din nefericire în ultima perioadã, la Alþîna,
la Vecerd, la Merghindeal sau Fofeldea, poliþiºtii
s-au confruntat cu o serie de furturi din imobile.
Dacã majoritatea dintre ele erau imobile
nelocuite de mai mult timp sau doar temporar
locuite au fost ºi cazuri în care proprietarul era
acasã. Valoarea bunurilor furate nu este foarte
mare dar paguba rãmâne.

Înainte de a încheia vã atragem atenþia
asupra incendiilor de vegetaþie. Incendierea
voluntarã a vegetaþiei este o contravenþie dar
ea poate deveni o infracþiune atunci când
incendiul se extinde la pãdure sau, cum s-a
întâmplat în extravilan la Agnita, la ºura unui
imobil.

Aflaþi în permanentã activitate, poliþiºtii
de pe Valea Hîrtibaciului vã aduc aminte cã
sunt …

… Mereu alãturi de dumneavoastrã!

CopilãrieCopilãrieCopilãrieCopilãrieCopilãrie
transformatãtransformatãtransformatãtransformatãtransformatã

în fumîn fumîn fumîn fumîn fum
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„Colinele Transilvaniei”este un proiect
care vizeazã cea mai mare arie protejatã
continentalã din România, cu o suprafaþã de
237.515 hectare ºi 66.000 de locuitori.
Cuprinzând în aceastã arie 5 situri Natura 2000
învecinate, plus o arie de interes naþional - SPA
Podiºul Hârtibaciului, Colinele Transilvaniei se
întinde pe suprafaþa a 44 de comune (UAT-uri)
din zona Târnava Mare – Hârtibaciu – Olt.

Proiectul este realizat de Asociaþia WWF
România în parteneriat cu WWF Elveþia,
Asociaþia Ecotur Sibiu, Asociaþia Grupul
Milvus , Asociaþia Mioritics ºi ProParc -
Fundaþia pentru Arii Protejate. Finanþarea
primitã din partea guvernului elveþian prin
Programul de Cooperare Elveþiano-Român a
permis organizaþiilor partenere sã deruleze o
serie de activitãþi menite sã conºtientizeze
populaþia din aceastã zonã cã ariile protejate
pot constitui o sursã de venit pentru
comunitãþile locale prin dezvoltarea
ecoturismului.

Prin realizarea acestor activitãþi, proiectul
îºi propune dezvoltarea ruralã a regiunii
Colinele Transilvaniei.

Recent, în cadrul proiectului, a fost
organizatã, în comuna Chirpãr, o întâlnire cu
alte asociaþii interesate de dezvoltarea
ecoturisticã a zonei ºi reprezentanþi ai
administraþilor locale, cu scopul conºtientizãri
oportunitãþilor pe care le oferã statutul de arie
protejatã.

Întâlnirea a avut loc în satul Veseud, la

Pe parcursul lunii martie s-au desfãºurat mai multe activitãþi,
atât la nivel naþional, cât ºi judeþean, la care elevii au avut parte de
emoþii, ºi anume simulãrile pentru evaluarea naþionalã (clasa a VIII-
a) ºi simulãrile pentru examenul de bacalaureat (clasa a XI-a, clasa
a XII-a), dar ºi concursuri ºi olimpiade ºcolare.

În 18 martie 2017, au avut loc la nivel judeþean:
1. CONCURSUL INTERJUDEÞEAN DE MATEMATICÃ

APLICATÃ „ADOLF HAIMOVICI”, concurs adresat elevilor din
ciclul liceal, la care elevul VESA GEORGE VIOREL, clasa a XII-a

B, Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita a obþinut menþiune.
2. OLIMPIADA DE MATEMATICÃ A SATELOR SIBIENE, care a ajuns la a II-a ediþie.

Competiþia adresatã elevilor din clasele IV-VIII din mediul rural a debutat cu etapa localã,
desfãºuratã în fiecare unitate ºcolarã din judeþ. Etapa judeþeanã a fost organizatã în 11 centre la
nivelul judeþului Sibiu. În centrul Colegiului Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita s-au înscris
un numãr de 70 elevi din ºcolile gimnaziale ale Vãii Hârtibaciului: Alþâna, Bîrghiº, Brãdeni,
Bruiu, Chirpãr, Iacobeni ºi Noiºtat, Merghindeal, Marpod, Nocrich ºi Hosman, iar rezultatele au
fost pe mãsura emoþiilor, urmãtorii elevi obþinând menþiuni la nivel judeþean: Popa Alexandra
Mihaela, �coala Gimnazialã Marpod, clasa a V-a, Drãgan Delia, Liceul Tehnologic Iacobeni –
Structura Noiºtat, clasa a VI-a, ªelar Eugenia Adelina, ªcoala Gimnazialã Bîrghiº, clasa a VII-a
Torcean Teodora, ªcoala Gimnazialã Bruiu, clasa a VII-a Iacob Iulian Marian, ªcoala Gimnazialã
Nocrich, clasa a VII-a, Cãciun Maria, ªcoala Gimnazialã Bruiu, clasa a VIII-a

Felicitãm elevii ºi profesorii cordonatori ºi le urãm success în continuare!
Prof. Otilia-Bogdana Lãstun

Colegiul Tehnic „August TreboniuLaurian” Agnita

Nistor Diana
ªi în acest an mocãniþa, va fi pusã în

funcþiune, dar de aceastã datã, sunt ºanse mari
ca traseul acesteia sã fie cu doi kilometri mai
lung. Preºedintele asociaþiei anunþã cã trenul
cu aburi va funcþiona de maxim douã ori pânã
la sfârºitul verii ºi a explicat pentru Ora de
Sibiu ºi de ce nu vom avea curse mai multe
decât în 2016

Brand-ul mocãniþa pentru Sibiu
Singura salvare a mocãniþei de pe Valea

Hârtibaciului este transformarea acesteia într-
un brand al Sibiului. Preºedintele asociaþiei,
Mihai Blotor explicã ºi de ce trebuie sã se
întâmple acest lucru. „Fãrã îndoialã, acþiunile
noastre din ultimii nouã ani au contribuit la
conºtientizarea mocãniþei ºi a rolului pe care-
l poate juca ea pe plan local. Fãrã modestie,
pot spune cã noi am creat, involuntar, ideea de
brand a mocãniþei pentru judeþul Sibiu. Doar
anul trecut am plimbat aproape
5000 de turiºti cu trenul cu abur pe
Valea Hârtibaciului, iar presiunea
comunitãþii începe sã se facã
simþitã. Aceeaºi comunitate care
ºi finanþeazã lucrãrile la mocãniþã,
prin Semimaratonul organizat
anual de Fundaþia Comunitarã
Sibiu sau prin sutele de
redirecþionãri ale celor 2% din
impozitul pe venit.”
Zeci de ore de muncã pentru

restaurarea mocãniþei
„Unii spun cã ne miºcãm prea

încet, cã ar trebui sã facem cât mai
multe trenuri. În spatele fiecãrui
weekend stau însã multe alte
weekend-uri de muncã pentru
repararea cãii ferate ºi asigurarea
unui parcurs sigur pentru tren.

Gândiþi-vã doar cã trebuie sã cosiþi 5 km
de cale feratã periodic, iar dacã asta vi se pare
fezabil, mai adãugaþi inspectarea stãrii liniei,
schimbarea traverselor, completarea
terasamentului cu piatrã spartã, repararea
podurilor, plus toatã logistica pentru aducerea,
descãrcarea ºi punerea în miºcare a garniturii
de tren. ªi toate astea le facem fãrã sã fim

Sub deviza, „Tenis de masã pentru oricine,
oriunde”, oraºul Agnita se alãturã
numeroaselor oraºe de pe întreg mapamondul
care doresc sã sãrbãtoreascã ziua mondialã a
tenisului de masã, iniþiativã care aparþine
Federaþiei internaþionale a tenisului de masã.

Iubitori ai sportului din Agnita: copii, femei
ºi bãrbaþi de toate vârstele,vã invitãm sã
petreceþi momente reconfortante în compania
tenisului de masã în locurile amenajate pentru
aceastã ocazie: incinta ColegiuluiTehnic „AT
Laurian”, între orele 12:00-19:00; holul mic din
incinta Primãriei, între orele 15:00-17:00;
„Parcul Eroilor”, între orele 17:00-19:00; sala
de tenis de masã de la „Prut”, între orele 17:00-
21:00.

Toþi cei care deþin o masã de ping-pong
(persoane fizice, juridice, cluburi, ºcoli, ...) sunt
rugaþi sã o foloseascã în aceastã zi. Nu conteazã
felul sau tipul acesteia, cum nu conteazã marca
sau tipul paletei sau a mingii ºi nici
echipamentul sportiv, care nu este obligatoriu,
nu conteazã nici locul, nici ora! Important este
sã vã distraþi, sã vã bucuraþi ºi sã vã relaxaþi în
aceastã zi în compania tenisului de masã.

„COLINELE TRANSILVANIEI” ªI
PROMOVAREA ECOTURISMULUI

pensiunea „Veseud 11”, un loc foarte potrivit
cu tema discuþiilor propuse care s-au referit la
resursele turistice ale zonei, la patrimoniul
natural ºi construit de care beneficiazã aceastã
zonã ºi mai ales la necesitatea pãstrãri ºi
promovãrii acestui patrimoniu.

Cu aceastã ocazie a fost lansat un minunat
album intitulat „Colinele Transilvaniei”, cu
fotografii reprezentative pentru promovarea
ecoturismului însoþite de texte tot atât de
frumoase ca ºi fotografiile. Albumul poate fi un
prilej de bucurie pentru orice iubitor al
frumuseþilor acestei zone.

Din pãcate, aºa cum se întâmplã de multe
ori, de la întâlnire au lipsit tocmai cei vizaþi ºi
invitaþi speciali, primarii de pe Valea
Hârtibaciului, singurii reprezentanþi fiind de la
primãriile Agnita ºi Nocrich. A lipsit inclusiv
primarul din Chirpãr care ar fi avut rolul de
gazdã al acestui eveniment petrecut în comuna
sa.

I. Bârsan

„Ziua mondialã a tenisului de„Ziua mondialã a tenisului de„Ziua mondialã a tenisului de„Ziua mondialã a tenisului de„Ziua mondialã a tenisului de
masã”- 6 aprilie 20masã”- 6 aprilie 20masã”- 6 aprilie 20masã”- 6 aprilie 20masã”- 6 aprilie 201111177777

Faceþi fotografii sau filmuleþe care sã
dovedeascã participarea voastrã la acest
eveniment mondial ºi trimiteþi-le
organizatorului spre a putea fi cuprinse în
galeria foto care va marca acest eveniment.
Cele mai reuºite ºi mai originale dintre ele vor
fi expuse de cãtre ITTF într-o broºurã dedicatã
acestei sãrbãtori.

Sâmbãtã 8 aprilie, începând cu ora 09:30,
în sala de sport a Colegiului „AT Laurian” din
Agnita, CS Agnita - Tenis de Masã va organiza,
în cadrul aceluiaºi eveniment, Turneul de tenis
de masã pentru amatori, „World Table Tennis
Day - Amatur RO – Agnita ,2017”.

Înscrierile se fac la organizator sau direct
la salã, în limita a 54 de locuri.

Purtarea echipamentului sportiv este
obligatorie.

Câ�tigãtorii vor fi premiaþi cu medalii ºi
diplome.

Acþiunea este sprijinitã de Primãria
Oraºului Agnita ºi Colegiul Tehnic „AT
Laurian”.

Vã aºteptãm cu drag.
Organizator- Zedler Csaba - 0766.293.569

Mocãniþa câºtigã kilometri peMocãniþa câºtigã kilometri peMocãniþa câºtigã kilometri peMocãniþa câºtigã kilometri peMocãniþa câºtigã kilometri pe
VVVVValea Hâralea Hâralea Hâralea Hâralea Hârtibaciului în 20tibaciului în 20tibaciului în 20tibaciului în 20tibaciului în 201111177777

Sâmbãtã, 25 martie, de la ora 11:00, la
Biblioteca Astra, corp A, a avut loc concursul
judeþean interdisciplinar „ªcoala mea are
talent”.

Evenimentul a fost organizat de Palatul
Copiilor Sibiu în colaborare cu Asociaþia Domy
Music Star Sibiu ºi a avut ca scop descoperirea
elevilor talentaþi din ºcolile gimnaziale ºi liceele
din Judeþul Sibiu. 30 de ºcoli au decis sã participe
la aceastã primã ediþie. Printre curajoºi am
fost ºi noi, elevii Colegiului Tehnic „August
Treboniu Laurian” din Agnita. Încã de la
început elevii selectaþi ºi-au arãtat interesul de
a participa la acest concurs.

Cea mai micã participantã Cezara Borcea,
clasa I, îndemnatã de doamna prof. înv. primar
Nechita Maria, a deschis programul ºcolii
noastre cu melodia „Foicicã din poianã”.Vocea
ei deosebitã a ridicat juriul în picioare ºi a fost

Emoþii, emoþii ºi iar emoþii pentru elevi
…. olimpiade, concursuri, simulãri

Colegiul Tehnic Agnita,
într-o competiþie a talentului

rãsplãtitã cu un bine meritat loc I.
Felicitãri Cezara Borcea!
Au urmat apoi perechea de dansatori

Teodora Ghidiu ºi Dan Constantin Vasilescu.
Paºii lor s-au sincronizat perfect cu aplauzele
spectatorilor. Ani de zile, multe ore de muncã,
zeci de repetiþii au fost rãsplãtite cu Premiul de
excelenþã. Mulþumim domnului instructor
Sârbu Ioan pentru dãruirea ºi dragostea ce le-
o poartã copiilor agniþeni.

Felicitãri Teodora! Felicitãri Tin!
Luana Nicula a fost o surprizã plãcutã.

Neobiºnuitã cu scena, dar susþinutã ºi
încurajatã de doamna prof. înv. primar Banu
Angelica, micuþa pictoriþã a demonstrat cã
talentul apare din culoare. Lucrarea „Valea cu
poveºti” a impresionat atât prin realizarea
compoziþiei cât ºi prin prezentarea frumoasã.
Luana a fost rãsplãtitã cu locul II.

Felicitãri Luana!
Pe lângã premiile acordate pentru

talentele copiilor, a mai existat ºi un
premiu de popularitate. Timp de o
sãptãmânã ºcoala noastrã a fost votatã.
Nu am câºtigat acest premiu deºi am
strâns 501 like-uri. Mulþumim tuturor celor
care ne-au votat.

Mã bucur cã am avut ideea de a
înscrie ºcoala la acest concurs. A fost o
experienþã frumoasã pentru noi. Le
mulþumesc pãrinþilor pentru sprijin, îi
felicit cã au crescut copii frumoºi ºi
talentaþi. Mulþumesc cadrelor didactice
implicate!

Am ales pentru acest concurs
sloganul AGNITA ARE TALENT! Se pare
cã am avut dreptate!

Coordonator:
prof. înv. primar Banu Angelica

plãtiþi de nimeni, în timpul nostru liber.” ne
mai explicã Mihai Blotor.

Mocãniþa câºtigã teren în anul 2017
Boltor spune cã în acest an, traseul

mocãniþei se va prelungi cu încã doi kilometri,
asta, dacã nu o sã punã nimeni „beþe în roate”.
„Cea mai preþioasã resursã a noastrã este
timpul, aºadar încercãm sã gãsim un echilibru
între reparaþia liniei ºi organizarea de trenuri.
Lumea vrea în fiecare an ceva mai mult, iar
deocamdatã tot ce le putem oferi este un traseu
puþin mai lung de fiecare datã. Asta însã cere
timp, iar organizarea fiecãrui weekend cu
trenuri cu abur înseamnã alte câteva
weekenduri de pregãtiri, în care nu putem lucra
la extinderea liniei.

Faþã de anul trecut, când am adus mocãniþa
la Cornãþel de 3 ori, anul acesta plãnuim sã o
aducem doar o datã, maxim de douã ori la
sfârºitul verii, ca pânã atunci sã avem timp sã

lucrãm la linie. Datele sunt la fel de volatile
precum posibilitatea organizãrii acestor
trenuri, þinând cont de fundamentul juridic
descris mai sus. Dacã o sã fie trenuri, acestea
pot circula doar pe traseul Cornãþel-Hosman –
fie pe cei 5 km pe care-i avem deja reparaþi,
sau, dacã nu ne pune nimeni beþe înroate, pe
toþicei 7 km pânã la Hosman. Acesta e targetul
nostru pentru acest an.” Mai spune acesta.
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Ce-a de a XII-a ediþie Dansul Generaþiilor
s-a dovedit a fi un mega spectacol dedicat
agniþenilor, în care peste 120 de dansatori ºi
cântãreþi, pãstrãtori ai folclorului românesc au
prezentat un ansamblu de tablouri coregrafice
distincte, cuprinse într-un tot unitar.

Scenarist, regizor ºi coregraf, profesorul
Ioan Sârbu, ajutat de profesorii Doina ºi Florin
Pãrãu ºi de toþi angajaþii Casei de Culturã
„Ilarion Cociºiu” din Agnita, a reuºit sã menþinã
publicul în prizã pe toatã durata celor trei ore
de cântec ºi joc popular. Spectacolul a depãºit
aºteptãrile celor care au reuºit sã-ºi cumpere
bilete, acestea fiind epuizate din prima zi în
care s-au pus în vânzare.

Spectacolul a început cu un remember al
culturii noastre naþionale, membrii
ansamblului Cununa prezentând dansul de
salon Romana, compus de Iocob Mureºianu în
1850, care a adaptat figurile coregrafice ale
jocului popular cu scopul de a pune în valoare
frumuseþea folclorului românesc Dansatorii ºi-
au procurat costume de epocã ºi cu miºcãri
elegante au reuºit sã redea o paginã de culturã
din devenirea noastrã istoricã.

Dupã acest moment solemn scena a fost
invadatã, la propriu, de o mulþime de prichindei,
gata sã le arate pãrinþilor ºi bunicilor cã au
învãþat sã joace, cã ºtiu sã-ºi batã piciorul ºi sã
învârteascã mândruþele. Aplauzele ºi râsetele
sãlii au rãsplãtit strãdania viitorilor mari
jucãtori.

Apoi vârsta celor care au continuat
spectacolul a fost tot mai ridicatã ca ºi nivelul
interpretãrii artistice, virtuozitatea ºi eleganþa
miºcãrilor fiind dovada multor ore petrecute
pe scenã la repetiþii ori la spectacole.

S-au bucurat de aplauze Grupul vocal al
ªcolii Populare de Arte Ilie Micu din Sibiu,
pregãtit de profesorii Doina ºi Florin Pãrãu,
echipa de dansuri de la ºcoala GD Teutsch, cu
jocuri de pe Valea Hârtibaciului, dansul german
prezentat de membrii ai ansamblului Cununa,
echipele de dansuri de la Clubul Elevilor, suita
coregraficã cu jocuri din Banat, în coregrafia
dansatoarei profesioniste Vera Kreten, ºi mai
ales veteranii ansamblului Cununa.

În ceata celor 18 jucãtori veterani, foºti
membrii ai ansamblului Cununa au fost
remarcaþi soþii Mircea ºi Viorica Pleºca, jucând
alãturi de fiul lor Mircea, student la Sibiu ºi
jucãtor în Ceata Junilor. Mezina lor, Viorica
Pleºca a jucat în ansamblul de copii Hârtibaciul.

Frumoasa reprezentaþie a veteranilor a
fost completatã de cel mai veteran membru,
îndrãgitul solist vocal Marcel Pãrãu, primit cu
aplauze la intrarea în scenã ºi tot cu aplauze
rãsplãtit, pentru frumoasele cântece de pe
Valea Hârtibaciului.

La spectacolul agni�enilor a fost invitat
Ansamblul Folcloric „Columna” al Casei
Municipale de Culturã din Zalãu. Condus de
profesorii coregrafi Gabriela ºi Marin Hossu,
reputatul ansamblu sãlãjan a încântat publicul
cu trei suite de dansuri din zone etnofolclorice
diferite, cu frumoase costume reprezentative
pentru ValeaAgrijului, de Sub Codru ºi de pe
Valea Ampoiului. Cu aplauze binemeritate a fost
rãsplãtitã orchestra condusã de prof. Ionuþ
Dârjan care a prezentat o suitã de cântece
sãlãjene ºi a acompaniat-o pe frumoasa solistã
vocalã Denisa Miriºan.

Ultima parte a acestui eveniment cultural
a fost o minunatã frescã, constituitã din mai
multe tablouri reprezentative pentru satul
hârtibãcean ancestral.

Folosind cu inspiraþie ºi talent materialul
informativ din cartea scriitorului hârtibãcean

DANSUL GENERAÞIILOR – SPECTACOLUL DE SUFLET AL AGNIÞENILOR
Gherasim Rusu Togan, „Viziuni strãvechi –
ritualuri – credinþe – obiceiuri româneºti”,
profesorul Ioan Sârbu a realizat un spectacol
în care descoperim curãþenia spiritualã a unei
lumi arhaice cu ritualuri magice menite sã
impunã legile nescrise ale convieþuirii în
comunitãþile sãteºti.

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 cu apã
curatã 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”. Aceea ºi
„descântãtoare” sãvârºeºte ritualul de
purificare a fântânii, dând apei puterile magice
de curãþenie trupeascã ºi sufleteascã. ”Tu
fântâna mea, fântânã, / Sã n-ajungi fatã
bãtrânã, / Sã n-aduni apã sãlcie, / Apã tulbure
nu-þi vie! / Lunã ºi luciri de stele, / Ascultaþi
rugile mele: / Rãcorite de v-aþi vrea, / Nu
stricaþi fântâna mea! / Iernilor, când bântuiþi /
bune cu fântâna fiþi, / Nu-ngheþaþi izvoarele, /
Cã mor cãprioarele! / Tu, pãdure, tu, hotar, /
Fiþi-i noaptea de pândar, / Ielele sã nu mi-o
sece, / Apa sã rãmânã rece.”

O scenã semnificativã a prezentat
întâlnirea sfatului bãtrânilor, unde se luau
hotãrâri privind viaþa comunitãþii, claca pentru
ajutorarea vãduvelor, paza hotarelor, cu
jurãmântul de cinste al celor împuterniciþi s-o
facã.

Cu apã descântatã este întors la familie
bãrbatul cãruia ielele ºi relele i-au sucit mintea
ºi l-au dus pe cãi greºite ºi tot cu apã curatã i se
urseºte pruncului nou nãscut sã primeascã
puteri magice ºi sã devinã el însuºi ocrotitor al
fântâni.

Toate scenele, cu ziceri ºi cântece ritualice
au fost însoþite 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 ºi Florin
Pãrãu ºi ceilalþi membrii ai ansamblului Cununa
au realizat o frescã a satului ancestral
transilvãnean, în care obiceiurile ºi legea
pãmântului determinau viaþa comunitãþii.
Calitãþile muzicale ale soliºtilor ºi implicarea
lor au dat valoare tabloului muzical – coregrafic.

Spectacolul s-a încheiat cu o
impresionantã interpretare a unui vechi cântec
patriotic „Sã trãiascã, sã trãiascã tot ce e
roman” cântat de toþi membrii ansamblului
Cununa ºi aplaudat în picioare de spectatori.

În aceastã atmosferã a pãºit în scenã
autorul spectacolului, profesorul coregraf Ioan
Sârbu, care le-a mulþumit jucãtorilor ºi soliºtilor
pentru implicare, le-a mulþumit copiilor ºi
pãrinþilor pentru sprijin, pentru rãbdarea cu
care aºteptau sã se termine repetiþiile, ºi a
mulþumit orchestrei condusã de saxofonistul
Nicolae Vâºtea.

În aplauzele spectatorilor, ceata
veteranilori – a oferit îndrãgitului coregraf un
superb buchet de f lori, un semn de
recunoºtinþã pentru efortul depus.

Prezentatoarea acestui eveniment
cultural a fost îndrãgita solistã Ioana Bogdan
care a informat publicul cã spectacolul a fost
susþinut financiar de Consiliul Local ºi
PrimãriaAgnita ºi de restaurantul Grãdina de
Varã.

I. Bârsan
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )
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„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

Astãzi, în Duminica Ortodoxiei, am

încheiat prima sãptãmânã din Sfântul ºi

Marele Post, o adevãratã sãptãmânã

duhovniceascã, cu postire asprã, luni ºi

marþi fiind zile aliturgice, adicã în care

nu se sãvârºeºte Sfânta Liturghie, sunt

zile de ajun sau post aspru. Începând de

miercuri din prima sãptãmânã a postului,

în toate zilele sãptãmânii, afarã de

sâmbãtã ºi duminicã ºi de vinerea mare,

a început sãvârºirea Liturghiei Darurilor
mai înainte sfinþite, pentru împãrtãºirea

celor care ajuneazã pânã seara. În

primele cinci duminici ale Postului Mare

se sãvârºeºte Liturghia Sfântului Vasile
cel Mare. Intensitatea rugãciunii din

aceastã sãptãmânã este întãritã de

citirea în seara primelor patru zile câte

o parte din Canonul cel mare al

Sfântului Andrei Criteanul, pe care îl

vom mai auzi în întregime miercurea din

sãptãmâna a cincea din post. Rânduielile

liturgice ale Bisericii împlinesc mai întâi

scopul latreutic al cultului divin,

aducându-se preamãrire ºi mulþumire lui

Dumnezeu, preacinstire Maicii

Domnului ºi cinstire sfinþilor. Scopul

latreutic sau de laudã este întregit de

cel harismatic sau sfinþitor, care cuprinde

toatã lucrarea sfinþitoare sau sacralitatea
Bisericii Dumnezeu ne învredniceºte,

prin lucrãrile sfinþitoare ale Bisericii,

Sfintele Taine ºi ierurgiile bisericeºti,

de harul Duhului Sfânt, cu care

conlucrând ne putem câºtiga mântuirea.

Ortodoxia pune mare accent pe
sacralitatea Bisericii.

Ortodoxia – ºcoala rugãciunii.
Rugãciunea Sfântului Efrem Sirul

Legãtura dintre noi ºi Dumnezeu o
întreþinem, mai întâi, prin rugãciune,
care este un act de smerenie, pentru cã
este adresatã de cei pãcãtoºi Celui
Preasfânt, dar ºi de mare demnitate, de
mare cinste, pentru cã Cel de Sus o
primeºte ºi ne rãspunde ca Unul Milostiv
ºi de oameni iubitor, prin împãrtãºirea
din darurile Sale mântuitoare. Dupã
modul cum se sãvârºeºte rugãciunea este
de douã feluri: obºteascã ºi privatã sau
personalã.

Rugãciunea principalã ºi cea mai
importantã este cea obºteascã sau
rugãciunea liturgicã a Bisericii,
pentru cã se face de persoane anume
instituite ºi sfinþite, din ierarhia
bisericeascã, dupã o rânduialã
experimentatã în viaþa liturgicã, în
locaºul bisericii, un loc anume, „sfinþit
ºi sfinþitor”, ºi într-un anumit timp
liturgic, numit sãrbãtoare.

– Slujitorul sfântului altar, când

Duminicã 26 martie 2017 a fost zi de
mare sãrbãtoare creºtineascã pentru
locuitorii satului Movile, a fost ziua în
care enoriaºii acestei parohii - pentru
care biserica a fost mereu un punct de
referinþã în viaþa lor spiritualã - s-au
bucurat de instalarea unui nou preot în
parohia lor. În aceastã Duminicã, a IV-a
din Postul Mare, în biserica din Movile
a fost sãvârºitã Sfânta Tainã a Maslului
de cãtre, pãrintele Naicu Mihai,
protopopul Agnitei înconjurat de un
sobor de preoþi în mijlocul cãrora s-a aflat
ºi pãrintele Robu Zamfir Florin-
Dumitru – noul preot paroh.

PrPrPrPrPreoeoeoeoeot nou la Mot nou la Mot nou la Mot nou la Mot nou la Movilevilevilevilevile

La sfârºitul slujbei, pãrintele
protopop Naicu Mihai l-a felicitat ºi i-a
înmânat tânãrului preot, în mod
simbolic, Sfânta Evanghelie, Sfânta
Cruce ºi cheile bisericii. Felicitãri i-au
fost adresate ºi de cãtre înaintaºul sãu
preotul Toma Sebastian, de Vasile Cori
primarul comunei Iacobeni, de membrii
familiei sale ºi de toþi cei prezenþi.

Ne alãturãm celor care l-au felicitat
ºi-i urãm noului preot Robu Zamfir
Florin-Dumitru multe împliniri în
misiunea încredinþatã.

Redacþia.

Predicã a IPS Laurenþiu la
Duminica Ortodoxiei:

„Sacralitatea Bisericii – împãrtãºirea
din darurile mântuitoare”

sãvârºeºte o lucrare sfinþitoare a

Bisericii, este conºtient ºi mãrturiseºte

cã Sãvârºitorul nevãzut, prin excelenþã,

este Hristos, Care lucreazã prin

mijlocirea persoanei vãzute. Mântuitorul

Hristos este Cel care a instituit Tainele

Bisericii ºi le împlineºte în Biserica Sa,

prin actele vãzute ale sãvârºitorului vãzut

al acestora.

– Conþinutul rugãciunilor ºi al

slujbelor bisericeºti este unul inspirat

de Duhul Sfânt ºi este luat din Sfânta

Scripturã ºi din Sfânta Tradiþie.

Inspiraþia biblicã a rugãciunilor liturgice

este predominantã, peste 80% sunt texte

biblice, iar punerea lor în scris, în

sfintele slujbe, s-a împlinit de cãtre

Sfinþii Pãrinþi, care le-au trãit în cadrul

spiritualitãþii Bisericii. Noi nu ne rugãm

cu cuvintele noastre, care sunt creaþii

ale minþii omeneºti, ci noi ne rugãm cu

cuvintele dumnezeieºti ale Sfintei

Scripturi, noi repetãm cuvintele lui

Hristos. Hristos se roagã în noi ºi noi
ne rugãm împreunã cu Hristos.

– Locaºul de închinare este cel mai

potrivit pentru înãlþarea de rugãciuni lui

Dumnezeu de cãtre obºtea Bisericii.

– Anul liturgic al Bisericii ne poartã

într-o cãlãtorie cu Hristos, prin toate

praznicele ºi sãrbãtorile bisericeºti, prin

care se actualizeazã pentru noi

principalele evenimente din istoria

mântuirii, iar noi devenind

contemporani cu acele evenimente.

Rugãciunea Bisericii este, deci,

deosebitã de rugãciunea personalã ºi în

plus este ºi normativã pentru aceasta.

Biserica este o adevãratã ºcoalã a
rugãciunii.

Rugãciunea pe care o facem fiecare

dintre noi, la casele noastre, indiferent

cât de râvnitori am fi, este slabã, simplã,

personalã ºi neînsemnatã ºi în aceastã

obligaþie a noastrã de a ne ruga folosim

Cartea de rugãciuni, cu formulãri luate

din practica liturgicã a Bisericii, precum:

rugãciunile începãtoare, rugãciuni cãtre

Maica Domnului º.a.

În ºcoala Bisericii am învãþat sã ne

rugãm împreunã cu alþii ºi mai ales

pentru alþii. Toate formulãrile liturgice

sunt la plural, pentru toþi, precum este

ºi cel mai des rãspuns:„Doamne
miluieºte-ne” sau „Dã-ne Doamne.” Prin

rugãciunea obºteascã noi facem

experienþa comuniunii, mai întâi cu

Dumnezeu ºi apoi ºi între noi cei care

ne rugãm. Mântuitorul Însuºi a

binecuvântat comuniune eclesialã,

spunând:
(continuare în pagina 6)

În Parohia Noiºtat, Protopopiatul

Agnita, judeþul Sibiu, a avut loc recent o

activitate cateheticã, educativã ºi de

creaþie, sub coordonarea preotului paroh

Ion Popescu ºi a unor cadre didactice de

la ªcoala Generalã din localitate. Mai

mulþi copii din localitatea sibianã au

participat la activitãþile parohiale ºi au

fost iniþiaþi în tainele pictãrii de icoane.

Activitatea noastrã a avut loc pe

23 februarie. Grupul de lucru a fost

format din elevi de la ºcoala din

satul nostru, care au pictat icoane

pe sticlã în cadrul atelierului

Activitãþi catehetice ºi de creaþieActivitãþi catehetice ºi de creaþieActivitãþi catehetice ºi de creaþieActivitãþi catehetice ºi de creaþieActivitãþi catehetice ºi de creaþieActivitãþi catehetice ºi de creaþie
la  Pla  Pla  Pla  Pla  Parararararohia Nohia Nohia Nohia Nohia Noiºtoiºtoiºtoiºtoiºtat, judeþul Sibiuat, judeþul Sibiuat, judeþul Sibiuat, judeþul Sibiuat, judeþul Sibiu

organizat cu sprijinul instituþiei de
învãþãmânt din localitate. Dorim sã
participãm cu lucrãrile noastre la
Concursul naþional de creaþie
«Icoana ºi ºcoala mãrturisirii» iniþiat de
Patriarhia Românã ºi sã arãtãm
tuturor talentul copiilor din satul
nostru.

Grupul de lucru a fost coordonat cu
sprijinul profesorilor Silvia Pãcurar ºi
Stelian Darabant de la ºcoala din
Noiºtat. Cadrele didactice i-au învãþat pe
copii tehnicile de pictare pe sticlã ºi cum
sã-ºi punã în valoare talentul pentru a
realiza icoane ale Mântuitorului Iisus

Hristos ºi ale sfinþilor.
Activitatea a fost

parte a proiectului
„Hristos împãrtãºit
copiilor”, implementat
în parohia sibianã sub
coordonarea preotului
paroh. De asemenea,
activitãþile de creaþie
cu elevii din Noiºtat
sunt parte a
programului Anului
omagial al sfintelor
icoane, al iconarilor ºi
al pictorilor
bisericeºti.

Preot
Ioan Popescu,

Parohia Noiºtat



ORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUI6  2017

Ortodoxia pe Valea Hârtibaciului
Str. Mihai Viteazu, nr. 20, Agnita, 555100, telefon 0269 510325

Preºedinte: Pr. Protopop Mihai Naicu
Secretar: Pr. Marius Rebegel
Colectivul de redacþie: Pr. Iancu Andrei (Coveº), Pr. Popescu Ion (Noiºtat),
Pr. Dolea Aurel (Stejariºu), Pr. Briscan Marius Andrei (Vecerd),
Pr. Duºescu Rareº George (Ghijasa de Sus).
Tiparul: Tipo Trib Sibiu, Editura Etape Sibiu
Aºteptãm opiniile ºi sugestiile dumneavoastrã la adresa redacþiei sau pe e-

mail la urmãtoarele adrese: ortodoxiapevaleahartibaciului@yahoo.com ºi
ortodoxiapehartibaci@yahoo.com

COLEGIUL DE REDACÞIE

La Spitalul orãºenesc din Agnita,
judeþul Sibiu a avut loc joi, 16 martie
2017, o nouã activitate din cadrul
Campaniei „Doneazã sânge, salveazã o
viaþã!”, iniþiat de Patriarhia Românã ºi
implementat în Arhiepiscopia Sibiului
prin Departamentul de asistenþã socialã.

Peste 30 de preoþi, jandarmi,
reprezentanþi ai Inspectoratului
Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã ºi
credincioºi au donat sânge pentru a veni
în sprijinul semenilor aflaþi în suferinþã
în spitalele din România. În organizarea
acestei activitãþi umanitare au fost
implicaþi reprezentanþi ai Asociaþiei
„Filantropia” a Arhiepiscopiei Sibiului,
reprezentanþii departamentului
menþionat ºi mai multe instituþii
partenere.

„Campania Patriarhiei Române este
pentru a doua oarã în Protopopiatul
Agnita ºi nãdãjduim cã ºi de data aceasta
suntem de folos tuturor celor care au
nevoie de sânge în momentele grele ale
vieþii. Mulþumesc tuturor preoþilor care

„unde sunt doi sau trei adunaþi în
numele Meu, acolo sunt ºi Eu în mijlocul
lor”(Matei 18,20).

Rugãciunea liturgicã este de trei

feluri: de laudã, de mulþumire ºi de
cerere.

Rugãciunea de laudã ºi preamãrire,

rugãciunea doxologicã, are întâietate ºi

le împlineºte pe celelalte douã. În

bisericã respectãm o ordine logicã, o

logicã liturgicã a rugãciunii. Mai întâi,

Îl preamãrim pe Dumnezeu, apoi Îi

mulþumim ºi abia apoi adãugãm ºi

cererile noastre. Aceastã ordine se

aplicã ºi la rugãciunea de cerere, având

prioritate bunurile veºnice faþã de cele

vremelnice ºi trecãtoare. În Bisericã ne

rugãm pentru mântuirea suf letelor

noastre, cerând acele daruri

nepieritoare. Mântuitorul Hristos Însuºi

a spus: „Cãutaþi mai întâi împãrãþia
cerurilor ºi dreptatea Lui ºi toate
acestea vi se vor adãuga vouã!” (Mt. 6,

33). Dumnezeu cunoaºte cel mai bine

nevoile noastre sufleteºti ºi trupeºti.

În cadrul slujbelor noastre

bisericeºti existã ºi un echilibru liturgic
privitor la cele trei feluri de rugãciuni,

existând în fiecare rânduialã sau slujbã

ºi rugãciuni de preamãrire ºi de

mulþumire ºi de cerere.

– Rugãciunile din slujbele cultul

divin ortodox sunt creaþii anonime ale

spiritualitãþii ºi vieþii bisericeºti, iar

unele au fost alcãtuite de Sfinþi Pãrinþi,

cunoscãtori ºi trãitori profunzi ai

învãþãturii Bisericii, cum este

Rugãciunea Sfântului Efrem Sirul,
specificã acestei perioade de pocãinþã:

«Doamne ºi Stãpânul vieþii mele,

duhul trândãviei, al grijii de multe, al

iubirii de stãpânire ºi al grãirii în deºert

nu mi-l da mie. Iar duhul curãþiei, al

gândului smerit, al rãbdãrii ºi al

dragostei dãruieºte-l mie, slugii Tale.

Aºa, Doamne, Împãrate, dãruieºte-mi ca

sã-mi vãd greºelile mele ºi sã nu

osândesc pe fratele meu, cã binecuvântat

eºti în vecii vecilor. Amin».

Aceastã scurtã rugãciune poate fi

consideratã ca o intensã mijlocire

personalã la „Domnul ºi Stãpânul vieþii
mele”, pe Care Îl preamãresc ºi de Care

depinde viaþa mea, dar ºi un îndreptar
moral al pocãinþei, necesar în lupta cu

propriile neputinþe ºi pãcate, pe calea

desãvârºirii. Acest ghid practic al

pocãinþei are o structurã simetricã ºi o

prezentare logicã, în prima cerere,

enumerând cele patru piedici în calea
pocãinþei, în ordinea lor

descrescãtoare, de la cea mai mare spre

cea mai micã, de care trebuie sã scãpãm,

cu ajutorul lui Dumnezeu:

– Prima piedicã o constituie „duhul
trândãviei”, adicã lenea care stã la baza

multor pãcate ºi care poate duce la apatie

Predicã a IPS Laurenþiu la
Duminica Ortodoxiei:

„Sacralitatea Bisericii – împãrtãºirea
din darurile mântuitoare”

sau pasivitate ºi chiar la cinism, punând

mereu întrebarea: la ce bun?
– „Grija de multe”, a doua piedicã,

este tot rodul duhului trândãviei.

Aceasta este o înºelãtorie a vrãºmaºului

ºi poate duce la descurajare ºi chiar

deznãdejde, penultima treaptã a

pãcatului, urmatã de sinucidere;

– „Iubirea de stãpânire”, cea de a

treia piedicã, este provocatã de primele

douã, lenea ºi grija de multe, ducând la

egoism ºi la iubire de sine, la dorinþa de

a domina, la indiferenþã ºi dispreþ faþã

de alþii;

– „Grãirea în deºert”, cea de a

patra piedicã, este transformarea darului
suprem al vorbirii în supremul pericol,
din instrument al adevãrului în mijloc

al minciunii.
Acestor patru piedici în calea

pocãinþei, li se opun patru virtuþi, ca

þeluri înalte ale pocãinþei ºi antidoturi

ale pãcatelor, prezentate în cererea a

doua în ordine crescãtoare, virtuþi pe

care trebuie sã le dobândim de la

Domnul, ºi care sunt:

– „Duhul curãþiei”, al castitãþii

sufleteºti ºi trupeºti, al integritãþii, opus

trândãviei;

– „Al gândului smerit”, al

smereniei, care este fructul curãþiei ºi

triumful adevãrului în noi, pentru cã:

„Dumnezeu celor mândri le stã
împotrivã, iar celor smeriþi le dã har”(I

Petru 5,5);

– „Al rãbdãrii”, care sete o virtute

divinã, pentru cã Dumnezeu este

„îndelung-rãbdãtor ºi mult-milostiv”
(Psalm 102,8), „iar cel ce va rãbda pânã
în sfârºit, acela se va mântui”- ne asigurã

Mântuitorul Hristos.

– „ªi al dragostei”, care este un

dar de la Dumnezeu, þelul final al

nevoinþelor spirituale, virtutea tuturor

virtuþilor, pentru cã Însuºi Dumnezeu

este iubire.

A treia cerere a rugãciuni cuprinde

un rezumat al tuturor virtuþilor:

„dãruieºte-mi ca sã-mi vãd greºelile mele
ºi sã nu osândesc pe fratele meu”.
Recunoaºterea pãcatelor personale

trebuie urmatã de iertarea aproapelui,

nu de judecarea lui, dupã îndemnul

Mântuitorului de a scoate bârna din ochii

noºtri, iar nu paiul din ochii altuia (cf.

Matei 7,5).

Cele trei cereri ale rugãciunii

Sfântului Efrem Sirul sunt însoþite de

metanii, ca mãrturii ale participãrii ºi a

trupului la nevoinþele suf letului.

Metania este semnul psiho-somatic al

pocãinþei ºi al adorãrii lui Dumnezeu,

în faþa Cãruia ne aplecãm pânã la

pãmânt, ne prosternãm cu trupul nostru,

care „este templu al Duhului Sfânt” (I

Cor. 6,19).

Sursa: www.mitropolia-ardealului.ro

CamCamCamCamCampanie de donarpanie de donarpanie de donarpanie de donarpanie de donare de sânge la Ae de sânge la Ae de sânge la Ae de sânge la Ae de sânge la Agnitagnitagnitagnitagnita

au rãspuns pozitiv la aceastã solicitare,
cât ºi credincioºilor prezenþi ºi
nãdãjduim cã în aceastã perioadã de
pregãtire pentru întâmpinarea Sfintelor
Paºti, alãturi de post ºi rugãciune,
oferim ºi fapta cea bunã. Cred cã este o
faptã bunã din partea noastrã ºi un
imbold pentru toþi ceilalþi care trebuie
sã înþeleagã câtã nevoie de sânge existã
în spitalele din România”.

(Pr. Mihai Naicu. protopopul de
Agnita).

Campania „Doneazã sânge, salveazã
o viaþã” este un program prin care se
urmãreºte, pe lângã activitãþile de
donare de sânge, ºi o informare a
publicului cu privire la nevoia de sânge
pentru transfuzii din sistemul medical
românesc ºi, nu în ultimul rând, de
încurajare a donãrii periodice. În acest
sens, preoþii ºi ceilalþi donatori din
oraºul Agnita au încercat prin gestul lor
sã sensibilizeze oamenii în privinþa
acestei nevoi de sânge din spitalele din
România.

Redacþia.

(continuare din pagina 5)

Lacrimile sunt puntea ce ne leagã
de cer ºi pe care se coboarã Dumnezeu
în sufletele noastre. Ele sunt o arvunã
datã nouã pentru a ne rãscumpãra
greºelile în aceastã viaþã, ca sã ajungem
în veºnicie curaþi. Sunt Crucea pe care
se rãstigneºte sufletul însetat de Raiul
binecuvântãrii... Lacrimile sunt sursa
fãuritoare de Luminã a vieþii noastre
.Ele se coboarã din Ochii Senini ai lui
Iisus pânã în abisurile cele mai
îndepãrtate ale conºtiinþei noastre. Sunt
rãspunsul nostru la Chemarea lui
Hristos ºi semnul cã El se revarsã
necontenit în Blândeþea ºi Lumina
Lumii... Lacrimile izvorãsc din durere
ºi întuneric transformându-se în ochii
noºtri prin Lumina ce o lasã sã picure

Lacrimi în Luminã
Daniela Pãnãzan Lorinzi

domol ºi peste Început ºi peste Sfârºit...
Sunt plânsul materiei care îi fericeºte
pe „cei ce plâng, cã aceia se vor
mângâia”...

Dacã ar fi sã adunãm toate lacrimile,
ele nu ar încãpea în întreg oceanul ºi
lumea s-ar îneca... De aceea,  nu le
adunãm, ci le revãrsãm în afarã ca sã
salvãm ºi Sufletul ºi Viaþa ºi Lumea de
Potopul amar al lacrimilor sãrate ale
pãcãtoºilor...

Lacrimile sunt rugãciunea ºi iubirea
mea..., pentru cã Dumnezeu este Iubire!
Sunt fericitã cã pot sã plâng ºi aº vrea sã
fiu o Lacrimã din Ochii Senini întru care
sã rãmân veºnic, bucurându-mã de
Lumina Luminii!
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Folclor Cules de Mircea Drãgan Noiºteþeanu

Marinescu Victoria 01 apr 89 de ani Ilimbav
Dorobanþ Elena 01 apr 80 de ani Retiº
Popa Ana 03 apr 88 de ani Nou
Miruþ Mihai 03 apr 86 de ani Retiº
Moisin Viorel 03 apr 81 de ani Roºia
Galici Marioara 05 apr 85 de ani Vãrd
Bucneriu Traian 05 apr 81 de ani Daia
Vasiu Ioan 05 apr 80 de ani Beneºti
Oprich Sofia 06 apr 89 de ani Daia
David Ioan 06 apr 84 de ani Daia
Oþetea Zosim 06 apr 82 de ani Retiº
Baboº Paraschiva 06 apr 80 de ani Marpod
Lazãr Achim 07 apr 83 de ani Caºolþ
Armenciu Maria 08 apr 86  de ani Alþîna
Mãcriº Livia 08 apr 84 de ani Cornãþel
Teleraº Agneta 08 apt 83 de ani Merghindeal
Dragomir Paraschiva 09 apr 82 de ani Nou
Borcia Ioan 12 apr 84 de ani Roºia
Þichindelean Ioan 15 apr 80 de ani Alþîna
Lascu Ioan 16 apr 84 de ani Daia
Mihu Paraschiva 17 apr 83 de ani Cornãþel
Frãþilã Niculina 18 apr 82 de ani Sãsãuº
Avram Paraschiva 21 apr 84 de ani Roºia
Tobiaº Stoica 21 apr 83 de ani Hosman
Iordache Maria 22 apr 86 de ani Marpod
Ciulei Silvia 22 apr 82 de ani Retiº
Þârlea Elisabeta 22 apr 82 de ani Nocrich
Nicula Sevia 24 apr 81 de ani Hosman
Nistor Gheorghe 25 apr 83 de ani Nocrich
Aldea Anuþa 25 apr 81 de ani Marpod
Comiza Aurelia 27 apr 84 de ani Nocrich
Oþetea Ioan 28 apr 86 de ani Retiº
Târnãveanu Aurelia 28 apr 82 de ani Brãdeni
Mitroiu Paraschiva 29 apr 85 de ani Hosman
Frunzã Maria 29 apr 81 de ani Roºia
Damian Lucreþia 30 apr 85 de ani Hosman

Noi le dorim sãnãtate, zile senine ºi bucurii din partea urmaºilor.
Celor care nu mai sunt, le dorim odihnã veºnicã de-a dreapta tatãlui.

Idilã Hârtibãcianã
Feciorul: Mãrioarã, draga mea,
Vreau sã-mi dai cofiþa ta,
Sã mi-o umplu la izvor
Ca sã-mi sting pieptul de dor.
Dar cofiþa nu-i de-ajuns,
Focul dorului n-am stins.
Vin desearã iar la tine,
Sã-mi dai gura, sã m-aline.
Fata: Ionele, fecior drag,
Eu te-aºtept desarã-n prag
Ca sã-mi furi, c-o sãrutare,
O clipitã de rãcoare.
Vin’ ºi-azi, ca-n altã sarã
ªi ne-om strânge-n braþe iarã,
Ne-om petrece la izvor,
Ca sã-þi sting dorul cu dor!

Agnita, martie 2017 - Alin Opriºiu

Se bate-n inimi
ora rugãciunii

Francisc Lorinczi

Se bate-n inimi ora rugãciunii
M-aplec în mine-n rustica ogradã,
Suntem doar doi în tainica paradã
Eu snop de grâu pe preºu-aplecãciunii.

Umilinþa-i forþã interioarã
Nobilatoare tãrie moralã
Nu servilism, laturã dorsalã,
Închinã-te iubirii care zboarã!

Gãseºte-n tine uºa cea de aur
Care te conduce-n visterie
Þi-aºazã pe frunte cununi de laur

Picturã vie eºti în Galerie.
Cel care-a pus mireasma-n floare-i faur
Te-ospãteazã în împãrãþie.

Firescul
Ioan Gligor Stopiþã

Gând rãtãcit în blestemat sat, ceri
O lunecare lungã-n larmã de lucarnii,
A înviat iadul, au murit þãranii,
Firescul cel mai trist, veºnicia ieri.

Un pahar cu vin, o bucatã de pâine,
Pãdurea-i arsã, câmpu-i smintit,
Luneci, lunecare linã-n loc liniºtit,
Firescul cel de astãzi, tãcerea mâine.

N-o sã mai ºtim sã ne înãlþãm domol
De pe pãmânt, sãtuli de-nãmolire, teferi
În lunecare largã-n lanuri cu luceferi,
Firescul cel mai cel, mormântul gol.

Va rãmâne doar Cartea cu litera puterii,
Dospind euharistic în tomul învierii...

Floricicã viorele,
Au zis duºmanele mele
Cã eu n-am haine ca ele.
ªi dacã n-am aºa multe,
Tot de mâna mea-s cusute.
Le-am cusut frumos ºi bine,
Pot sta-n rând cu oriºicine!

Foaie verde trei smicele,
Noi vrem perini ºi perdele,
C-aþi avut vreme de ele!
Stãnuleþ Ana (Ana lu’ ªtefan), 74 de ani,

Sãsãuº, 16 IV 1984

Mânã caii, pogãnici,
Cã-þi dau fuior sã-þi faci bici,
Ca sã mâni caii mai tare
S-ajungeþi în sat cu soare;
Sã vã vadã oamenii
Pentru ce-ai bãtut caii.
Pentru-o rugã înfloritã,
Pentru o fatã vestitã.
Cã nu-i cu haine cumpãrate,
Cã-s de mâna ei lucrate!

Trei de lînã, trei pestriþe.
Trei de tort, trei de bumbac,
Trei cusute dupã ac,
Patru de pus pe strijac .
Ladã, þol, douã strijace,
Spuneþi la car’ nu vã place.
Mai avem vreo zece mese,
Vreo ºase perini alese.
Trei pui mici sã nu uitãm,
Staþi numa’ cã numãrãm.
Uite una, uite douã,
Haideþi sã vã dãm ºi vouã.
Uite douã, uite trei,
Toate-s, dragã, ale ei.
Uite trei ºi uite patru,
Nu-s aduse de la altu’.
Uite patru, uite cinci,
Toate-s numai cu arnici.
Uite cinci ºi uite ºase,
Tot cu plesne de mãtase.
Uite ºase, uite ºapte,
Tot cu mîna ei lucrate.
Uite ºapte, uite opt,
Numãraþi, cã nu mai pot.
Foaie verde ca iarba,

Floricica fragilor,
Uitaþi-vã, dragelor,
ªi pretine, ºi duºmane,
La caru’ nostru cu haine.
Tot cu haine îndoite,
Neveste - frumos gãtite.
Uitaþi-vã, dragelor,
La alesul vãrgilor.
Care vreþi s-aveþi la fel,
Haideþi sã vã dãm model!

Vã uitaþi, dragelor, bine
Ori la haine, ori la mine.
Cari nu ºtiþi sã numãraþi,
Staþi numai ºi ascultaþi,
Cã vã spunem pe de rost
Cu toatele cîte-au fost:
Trei în vargã, trei în iþe,

Da, de-om deschide lada,
Noi alte v-om arãta.
Cã-i plinã cu haine multe,
De n-or încãpea prin curte.
Îs frumoase ºi brodate,
Tot de mireasã lucrate!

Foaie verde de cicoare,
Ieºi afarã, cuscrã mare,
Cã þi-aduc o norã tare.
Din picioare þesãtoare,
ªi din mâini chindesãtoare.
Deschide porþile
Sã intrãm cu hainele;
Hainele nu-s cumpãrate,
Cã-s de mîna ei lucrate!

Culese de la Ciuchinã Livia, 74 de ani,
Rotar Maria, 74 de ani,

Movile, 7 XI 2012

A ºaptea privire
Dan Herciu

Fãceam schimb de vise
pentru a ne developa viitorul
pe refugiile de fricã
ale prezentului

ºtiam!
din Prima Secundã
atunci când ochii noºtri
fãceau dragoste
neaºteptându-ne acceptul

ºtiam!
din Ultimul Tremur
atunci când
ne retrãgeam trupurile
înapoi în sufletele transpirate

ºtiam!
amândoi,
mincinoºi ºi minþiþi
în acelaºi timp,
cã ne ascundem prejudecãþile,
în sistemele de valori
ale celuilalt
ca într-o puºculiþã ciobitã
din copilãrie

Strigãturi la zestre
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Prietenilor noºtri din Oosterbeek

Deºi a fost destul de greu, am reuºit sã ne
reîntâlnim cu prietenii noºtri dragi din Oosterbeek
ºi sã încheiem între ºcolile noastre un parteneriat
educaþional pentru o perioadã de 18 luni, începând
cu februarie 2017. ªcoala partenerã a liceului
agniþean se numeºte Paasbergschool (mulþumim
pe aceastã cale domnului director Dhr. H. Verweij
pentru încrederea în ºcoala noastrã). În cadrul
programului, având ca temã „Împreunã pentru o
lume mai bunã. Mâinile mele – zâmbetul lui
Dumnezeu” am petrecut o sãptãmânã deosebit
de frumoasã la Agnita ºi la Sibiu, alãturi de oameni
minunaþi, de care mã simt legatã sufleteºte ºi
cãrora le mulþumesc pentru cã dãruiesc din timpul
lor clipe preþioase de viaþã ºi de prietenie. Am
trãit alãturi de Jannie, Saskia ºi Marjolijn patru
zile însorite, afarã ºi în suflet, la liceul din Agnita.
Împreunã am conceput activitãþile ºi am depus
eforturi pentru a implica elevii din clasa a VII-a A
în realizarea acestora. Deºi cu emoþie la început,
am descoperit cã putem realiza lucruri minunate
împreunã. Ne-au ajutat ºi elevi din clasa a XI-a, cu
Sabina ºi ªtefan ca lideri. Având alãturi persoane
atât de calde, am încercat sã ne apropiem altfel de
sufletele sensibile ale elevilor mei. Am învãþat
împreunã cântece de la Taize, care ne-au atins
inimile cu frumuseþea lor, am primit cadourile
pregãtite de elevi ºi de comunitatea din
Oosterbeek pentru elevii ºi profesorii ºcolii
noastre, am realizat mãrþiºoare (quiling) ºi am
pregãtit un program artistic dedicat Zilelor de 1
martie ºi de 8 martie (Ziua Mãrþiºorului ºi Ziua
Femeii în România) pentru persoanele în vârstã
de la Casa Seniorilor Agnita. Am utilizat metode
nonformale prin care sã ne cunoaºtem mai bine:
cel mai interesant ºi atractiv moment a fost cel
dedicat realizãrii unui jurnal al clasei a VII-a A
pentru elevii de la ªcoala Paasbergschool din
Oosterbeek (ei au primit de la colegii lor olandezi
douã jurnale asemãnãtoare, cu dorinþa de a se
cunoaºte mai bine ºi cu speranþa cã vor reuºi sã se
întâlneascã personal în viitorul apropiat).

Activitãþile din aceastã sãptãmânã au avut loc
sub egida: Mâinile mele – zâmbetul lui Dumnezeu.
De aceea, un moment aparte, de mare
sensibilitate, a avut loc vineri, când Jannie van
Doorn a prezentat copiilor un istoric al localitãþii
Taize iar mai apoi a avut loc momentul de
rugãciune pentru care ne-am pregãtit toatã
sãptãmâna (cu lecturi biblice ºi cântece de la
Taize). Rugãciunea ne-a dat putere, liniºte ºi pace
în suflet. La fel de interesant a fost momentul de
la Grãdina de Varã, unde am mâncat pizza iar elevii
au avut ocazia de a se apropia de doamnele
profesoare din Oosterbeek, Saskia ºi Marjolijn.
Pe parcursul acestor zile, alãturi de noi au fost
preotul Kozma Endre, dar ºi doamnele directoare
ale ªcolii (Bogdana Lãstun, Margareta Vecerzan,
Mirela Petruº). Miercuri, dupã plecarea spre
Mediaº a Saskiei ºi a lui Marjolijn, Jannie a rãmas
alãturi de mine ºi am fost împreunã la orele de
limbã ºi literaturã românã, la clasa a XI-a A ºi la
clasa a V-a A. Vineri au ajuns la Agnita ºi Petra ºi
Tineke, suflete alese cu care îmi face plãcere sã
mã reîntâlnesc. Discuþiile sunt pentru mine
sufleteºti ºi mereu învãþ lucruri noi. Duminicã,
ne-am reîntâlnit cu toþii în Sibiu ºi am petrecut,
împreunã, o dupã amiazã extraordinarã, iar cina
de la restaurantul Pardon Cafe, situat pe cea mai
frumoasã stradã din Sibiu, strada mea preferatã,
mi-a încântat sufletul care s-a reîncãrcat, mai mult
ca niciodatã, cu optimism ºi dragoste. ªi nu în
ultimul rând, mã bucur cã am avut alãturi de mine
pe colega mea, Nina, întotdeauna plinã de viaþã,
voioasã, dornicã de a se implica în realizarea cu
succes a activitãþilor de astãzi ºi, sper, de mâine.

Am rãmas cu sufletul plin de bucurie, fiindcã

„ªcoala Altfel”, privitã iniþial ca o sãptãmânã
pierdutã, s-a dovedit a fi un pas spre întãrirea relaþiei
profesor – elev - pãrinte, fãrã presiunea clopoþelului, a
lecþiei care trebuie parcursã, a ceasului ce merge prea
alert între momentul „Bunã dimineaþa!”, „Sunteþi
liberi!” sau „,Pe mâine dimineaþã!”

Scopul programului este sã implice toþi elevii,
cadrele didactice, dar ºi pãrinþii. Profesorii rãspund
intereselor ºi preocupãrilor elevilor, le pun în valoare
talentele ºi capacitãþile în diferite domenii, nu neapãrat
în cele prezente în curricumul naþional. Este stimulatã
participarea la acþiuni cât mai diverse, în contexte
nonformale.

Atmosfera din „sãptãmâna altfel”, este una
specialã, fiind trãitã atât de elevi, cât ºi de profesori ºi
pãrinþi cu sentimentul dobândirii unor experienþe noi.

Copii plini de veselie, dornici de a participa la tot
felul de acþiuni, de a experimenta, profesori dispuºi sã
socializeze cu elevii lor, într-un context non-formal,
dar inovator, destins, prielnic pentru cunoaºtere ºi
fixarea unor relaþii „poate mai umane” decât se pot
stabili în cadrul unei ore de curs.

„ªcoala Altfel” a fost ºi anul acesta o combinaþie
de ºcoalã ºi de timp petrecut într-un mod plãcut cu
elevii în faþa cãrora învãþãtorii ºi profesorii stau
sãptãmânã de sãptãmânã cu catalogul în faþã. Cinci
zile pline de ocazii de a-i cunoaºte mai bine pe elevi, de
a întãri relaþia cu aceºtia ºi de a colabora poate mai
bine cu pãrinþii.

Aceleaºi impresii au fost împãrtãºite ºi de elevi,
care s-au aflat împreunã cu profesorii în aceeaºi barcã,
aceea a bunãvoinþei sau în cancelarie.

Ne-a fost foarte greu sã ne hotãrâm la ce activitãþi
sã participãm: la acþiuni de acordare a primului ajutor,
concursuri, vizionãri de filme, fotbal sau ºah ºi multe
alte sporturi, excursii ºi drumeþii, dialoguri cu poliþiºti
sau activitãþi cu pãrinþii. Copiii au învãþat cât de
important este ajutorul imediat pe care îl putem da
unei persoane aflate în pericol, au aflat cum sunt
fabricate unele obiecte, au pictat sau au plantat flori ºi
copaci, au stat de vorbã cu poliþiºtii, apoi s-au ºi distrat,
participând la carnaval.

Au învãþat cã trebuie sã aleagã cu foarte mare
responsabilitate drumul pe care îl vor urma în viaþã ºi
cã, indiferent de ce carierã o sã aibã, banii nu trebuie
sã fie un scop, ci doar un mijloc. Vizitele la Muzeul
Unirii din Alba Iulia, cetatea din aceastã localitate ºi
toate celelalte vestigii istorice de aici, vizita la

Dupã o iarnã care de mult timp nu a mai fost atât
de plinã de zãpadã, 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 forma un
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 20.02.2017-23.02.2017 elevii clasei a
X-a A au avut  de realizat un cadru adecvat acestei
sãrbãtori pe holul liceului. Astfel au creat o atmosferã
caldã, dedicatã celui mai frumos sentiment al omului:
IUBIREA. Într-un colþ doi cupidoni au sãgetat elevi
din liceu care ulterior au venit sã se fotografieze la
„poarta sãrutului” din ºcoalã. Lângã ei, alþi elevi au
oferit colegilor lor niºte rãvaºe cu versuri specifice
acestei sãrbãtori. Dacã la început au fost mai rezervaþi,
pânã la sfârºitul zilei aproape toþi au fãcut fotografii ºi
au cumpãrat rãvaºe. Din banii strânºi, elevii doresc sã-
i doneze ªcolii pentru înfrumuseþarea clasei.

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

„ªcoala Altfel”, o sãptãmânã fãrã presiunea
clopoþelului ºi a lecþiei  la Colegiul Tehnic

,,A. T. Laurian” Agnita – Ruja
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am cunoscut oameni extraordinari: Jannie, al cãrei
suflet l-am simþit rezonând cu al meu, Saskia ºi
Marjolijn, pe care le consider admirabile modele
de urmat, profesoare atât de calde, cu sufletele
pline de optimism ºi de bunãtate (de care s-au
ataºat toþi elevii mei dar ºi propriul meu copil,
Francesca), Petra ºi Tineke, a cãror prezenþã mã
bucurã nespus. Sunt foarte fericitã de reîntâlnirea
cu prietenii noºtri din Oosterbeek ºi sper ca
parteneriatul oficial încheiat acum sã faciliteze ºi
întâlniri între elevii noºtri, care au trãit alãturi de
noi o experienþã unicã. Mulþumesc tuturor:
copiilor din Oosterbeek, doamnelor profesoare,
domnului director al ªcolii Paasbergschool,
colegilor mei, lui Endre. Vã mai aºteptãm cu drag
în Agnita! Prietenilor noºtri din Oosterbeek, cu
drag,

Prof. Maria-Daniela Lorinczi
Sunt foarte bucuroasã de întâlnirea cu

doamnele din Oosterbeek ºi de faptul cã au dorit
sã ne cunoascã ºcoala ºi sã realizeze un parteneriat
cu noi, ceea ce ne onoreazã foarte mult. Pe mine
m-a fascinat activitatea din CDI din ziua de vineri,
3 martie 2017, în care Jannie, împreunã cu
doamnele profesoare de la ªcoala Paasbergschool
din Oosterbeek, au reuºit sã capteze interesul
elevilor, sã creeze un mediu de învãþare eficient
ºi sã antreneze elevii în desfãºurarea programului
a cântecelor de la Taize. Sunt convinsã cã acest
început de schimb de experienþe ºi de idei va
putea fi continuat ºi, de ce nu? poate ar putea fi
transformat într-un Parteneriat Strategic prin
programul Erasmul +.

Vã mai aºteptãm cu mult drag la noi!
Prof. Margareta Vecerzan

A sosit primãvara, Primãvara care aduce
schimbãri în gândurile noastre, în obiceiuri ºi
alimentaþie, dar mai ales în sufletul nostru. O astfel
de schimbare s-a petrecut ºi sãptãmâna trecutã în
care Jannie ºi doamnele profesoare din
Oosterbeek, Saskia ºi Marjolijn, au fost prezente
în mijlocul nostru ºi au participat la activitãþi
împreunã cu elevii din clasele a VII-a A ºi a XI-a A,
activitãþi ce s-au dovedit educative ºi relaxante
pentru copii. Sunt sigurã cã parteneriatul cu ªcoala
Paasbergschool va conduce la rezultate fructuoase
pe care elevii le vor simþi mult timp de acum
înainte.

Doresc sã vã mulþumesc tuturor celor din
Oosterbeek, pentru implicarea ºi participarea
activã ºi afectivã la acþiunile întreprinse în ºcoala
noastrã, pentru munca pe care aþi depus-o, pentru
dãruirea ºi cooperarea Dmv. din aceste zile
minunate. Sunt convinsã cã  prin ceea ce aþi realizat
cu elevii aþi lãsat multe amintiri frumoase de care
aceºtia îºi vor aduce aminte toatã viaþa. Vã doresc
succese ºi realizãri mari în continuare ºi vã
aºteptãm cu mult drag ºi în anul urmãtor!

Prof. Otilia-Bogdana Lãstun
Director Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” Agnita

Zilele petrecute în compania doamnelor
Jannie, Saskia, Marjolijn din Oosterbeek - Olanda,
s-au dovedit a fi revelatoare, benefice pentru noi
nu doar din punctul de vedere al îmbunãtãþirii
cunoºtinþelor de limbã, ci ºi al îmbogãþirii
experienþelor interculturale. Pe parcursul celor 4
zile, am avut ocazia sã purtãm deschis dialoguri,
sã dezbatem problemele cu care se confruntã
fiecare dintre noi în sistemul de educaþie din care
face parte, sã încercãm sã gãsim soluþii reale, care
pot fi puse în practicã ºi al cãror rezultat poate fi
cuantificat. A fost o experienþã extraordinarã
pentru noi ºi pentru elevi. Buna înþelegere,
comunicarea directã ºi deschisã, calmul, smerenia,
seriozitatea, ºi devotamentul ne-au fãcut sã ne
dorim a ne implica în derularea unui parteneriat
cu ºcoala dumneavostrã, Oosterbeek.

Prof. Mirela-Monica Petruº,
Director Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” Agnita

Mãnãstirea Râmeþ ºi locurile splendide din jur, le-au
atras atenþia asupra nevoii de culturã, asupra faptului
cã existã o lume ºi dincolo de Facebook. Activitãþile
desfãºurate în cadrul acestei sãptãmâni le-au dat ocazia
copiilor sã înveþe lecþii importante de viaþã, care pe
mãsurã ce vor fi aprofundate, îi vor ajuta sã se formeze
ca oameni. Sãptãmâna „ªcoala altfel” este dovada cã
atât profesorii, cât ºi elevii sunt în cãutarea unei relaþii
umane, prietenoase, relaxate, în care chiar ºi cele mai
grele lecþii pot deveni simple.

În ºcoala de azi, ca ºi în ºcoala de mâine „Orice
educaþie trebuie sã fie autoeducaþie. Adultul, educatorul
trebuie sã sprijine acest proces de desãvârºire a copilului
prin liberã manifestare a sa” ( Constantin Narly).

Acest lucru se poate realiza mai bine combinând
activitãþile formale cu cele nonformale ºi informale în
aceastã sãptãmânã aºteptatã cu nerãbdare de copii ºi
pregãtitã cu foarte mare atenþie de cadrele didactice.

Consider cã aceste proiecte educaþionale sunt
motorul multiplicator al comportamentelor ºi al
procedurilor care pot produce efecte culturale ºi procese
inovatoare, reflectându-se în mod pozitiv asupra
orientãrilor instituþiilor, prin definirea de standarde
de calitate, iar conform a ceea ce spunea Nicolae
Iorga, „fiecare copil pe care îl instruim este un OM
dãruit societãþii.”

Prof. înv. primar, Rebegel Silvia
Colegiul Tehnic ,,A. T. Laurian” Agnita – Ruja.
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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 Mãrþisorul 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 câteva clase
ale 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.

Anul acesta, pentru prima
datã, de când se organizeazã
Programul ªcoala Altfel, fiecare

unitate este liberã sã-ºi aleagã din cele câteva propuse
de minister, o anumitã perioadã. Astfel colegiul nostru
ºi-a ales perioada 6- 10 martie. Ca întotdeauna aceastã
sãptãmânã este un motiv de bucurie în rândul elevilor,
pentru cã aceastã sãptãmânã, mai mult ca oricare alta
este dedicata în mod special elevilor. În aceste zile
profesorii împreunã cu elevii realizeazã tot felul de
activitãþi atractive. Anul acesta am intitulat proiectul
„ªcoala mea de azi… ºi de mâine”. Fiecare zi a fost
dedicatã unei teme: „Eu, în ºcoala mea!”, „Pietonul
sau ºoferul oraºului meu”, „Calculatorul / Internetul -
prieten sau diºman?”, „Creativ sau distractiv?” iar ultima
zi a fost dedicatã evaluãrii. ªi în acest an ca în toþi de
altfel, o parte din copii au avut parte de ore desfãºurate
ºi în afara ºcolii, s-au organizat, drumeþii, excursii iar
alþii au rãmas în ºcoalã unde au desfãºurat diverse
activitãþi.

ªi nu ne oprim aici, pentru cã, tot pe parcursul
acestei luni nu uitãm ºi de PATRULA DE RECICLARE.
Aceastã perioadã a fost una  bunã pentru noi, cei
implicaþi, pentru cã am reuºit, bineînþeles cu ajutorul
dumneavoastrã, a comunitãþii locale sã strângem o
cantitate destul de mare de deºeuri. Mulþumesc pe
aceastã cale tuturor voluntarilor din colegiu dar nu în
ultimul rând ºi dumneavoastrã celor care le-aþi donat.
Aºteptãm ºi în continuare sã ne susþineþi ºi sã donaþi
toate deºeurile de echipamente electrice ºi electronice
pe care le aveþi stricate prin gospodãriile
dumneavoastrã.

FIÞI  SUPORTERI ÎN CONTINUARE
AI PATRULEI NOASTRE DIN AGNITA!

Prof. Dana Zgabercea


