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Consiliul Local al oraºului Agnita a hotãrât, ca în anul
2016 agniþenii sã plãteascã impozitul pe clãdiri la fel ca în
anul 2015. Doar, cã faþã de anii anteriori, începând cu 2016
va fi impozitat ºi terenul de sub clãdiri. În acest sens suprafaþa
de 400 mp de teren este consideratã intravilan ºi va fi
impozitatã ca atare iar restul terenului va fi considerat
extravilan.

Impozitul pentru clãdirile sediilor de firmã va fi majorat
cu 100% dar pentru celelalte construcþii, ce aparþin
persoanelor juridice, impozitul se reduce de la 1,74% în 2015,
la 1,50% în 2016. Impozitul pe terenul persoanelor juridice,
rãmâne la fel ca în 1015.
Celelalte impozite ºi taxe rãmân la fel ca în 2015.
I. B.

Micii ecologiºti
Prichindeii de la grãdiniþa din Agnita au încercat sã sperie
poluarea mediului înconjurãtor cu ajutorul unor sperietori
confecþionate manual din materiale reciclate.
Cu ajutorul educatoarelor ºi pãrinþilor, cei mai mici dintre
ecologiºtii din Agnita au adunat materiale care în mod normal
ar ajunge la gunoi ºi le-au transformat în obiecte decorative.
„Este una din numeroasele activitãþi de educaþie ecologicã pe
care le desfãºurãm în grãdiniþã pentru a-i învãþa pe copii sã
aibã grijã de mediul care-i înconjoarã, sã-l pãstreze curat ºi
sãnãtos”, a explicat educatoarea Maria Brumar.
Implicarea pãrinþilor în cadrul ºezãtorilor creative a
constituit ineditul activitãþilor organizate de grupele de grãdiniþã
coordonate de educatoarele Carmen Naicu ºi Elvira Horumbete,
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Olimpiadele Kaufland au
ajuns anul acesta ºi la Agnita

la grupa mijlocie, Maria Brumar ºi Cristina Drãgan la grupa
mare A ºi Ildiko Vetro ºi Corina Hanea la grupa mare B.
Amuzamentul nu a lipsit din cadrul ºezãtorilor, pe lângã
confecþionarea diverselor obiectelor decorative, participanþii
s-au jucat, au cântat ºi au construit fiecare grupã câte o
sperietoare de ciori. Sperietori au mai construit ºi grupele
coordonate de doamnele educatoare Oana Smarandache,
Dorina Varga, Ana Þerbea ºi Luminiþa Armean. Toate
sperietorile au intrat într-un concurs care se desfãºoarã pe
reþeaua de socializare Facebook. Sperietoare care adunã timp
de o sãptãmânã cele mai multe like-uri va fi declaratã
câºtigãtoare, iar grupa care a lucrat la confecþionarea acesteia
va fi rãsplãtitã.
Astfel de activitãþi vor continua, promit educatoarele, iar
educaþia ecologicã pe care o primesc copiii de la o vârstã atât de
fragedã ne determinã sã sperãm într-un viitor cu mediu
înconjurãtor mai curat ºi mai sãnãtos pentru noi toþi.
Bogdan Albu
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Colegiul Tehnic „A. T Laurian” Agnita – activitãþi
extra ºcolare organizate în cadrul Olimpiadelor
Kaufland. Impresii ale elevilor
Imediat dupã începerea anului ºcolar, o parte dintre
profesorii Colegiului Tehnic „A. T. Laurian” ne-am hotãrât sã
înscriem ºcoala în proiectul iniþiat de Kaufland România ºi
Asociaþia „ªcoala de valori”, intitulat „Olimpiadele Kaufland”.
Am încercat, pe mãsura posibilitãþilor, sã îmbinãm utilul cu
plãcutul, sã ne implicãm activ prin realizarea a numeroase
activitãþi prevãzute în proiect. Nu ºtim dacã vom reuºi sã ne

situãm între primii, dar suntem bucuroºi cã am miºcat un univers
aflat în inerþie, dovedind faptul cã orice e posibil atunci când
lucrezi în echipã ºi când privim cu toþii în aceeaºi direcþie. La
proiect participã peste 1000 de ºcoli din întreaga þarã.
Pentru cititorii „Gazetei Hârtibaciului” iatã câteva impresii
ale elevilor participanþi:
Continuare în pag 4
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GAZETA HÂRTIBACIULUI
Casa de pe Deal

Þin minte cã printre rudele cele mai apropiate
ºi dragi inimii mele de copil era strãbunicul pe linie
maternã, un þãran tare vânjos la trup ºi frumos la
chip, cu faþa puþin negricioasã, înfrumuseþatã de doi
ochi albaºtri, mici ºi ageri, ce te sfredeleau ºi te
cântãreau dintr-o singurã privire fugarã; ochi plãcut
umbriþi parcã de o singurã sprânceanã, într-atât de
stufoasã ºi de bogatã mi se pãrea. Tot la fel ºi mustaþa
lui cãruntã, þanþoº ºi fin arcuitã în josul colþurilor
sale, astfel încât cu greu îi puteai zãri buza de deasupra
gurii, care mai ascundea doar câþiva dinþi îmbrãcaþi
în aur gãlbui-albicios, puþin sclipitori. Din întreaga,
frumoasa ºi îngrijita lui fãpturã, numai buzele pãreau
uitate ºi pedepsite de purtãtorul lor, în sensul cã mai
tot timpul erau crãpate ºi însângerate exact la mijloc.
De vinã erau vânturile ºi arºiþele verilor fierbinþi ºi
secetoase, dar ºi crivãþurile ºi frigurile pãtrunzãtoare
ale iernilor viscolite ºi geroase.
Când îl vedeai întâia oarã îþi pãrea un om ursuz
ºi trist. Îi murise soþia prea de timpuriu, iar între timp
ºi trei dintre cei nouã copii ai lor. Aºa cã þãranii din
târgurile de animale de pe sate, dar ºi domnii
preceptori, jandarmi, comercianþi ºi meseriaºi de la
oraº, adicã exact acei oameni care nu aveau cum sãl cunoascã îndeajuns de bine, puteau crede despre el
cã era un om sever ºi zgârcit la vorbã. În realitate
însã, strãbunicul meu , tatãl bunicii mamei mele,
acest brav þãran-plugar, era din cale-afarã de bun la
suflet, de darnic, glumeþ ºi mai totdeauna cumpãtat ºi
calculat. Dovadã cã nu-mi amintesc sã-l fi auzit
vreodatã suduind o vitã nãrãvaºã sau pe vreunul de-al
casei, mai neastâmpãrat. ªi aceasta cu toate cã la
masa din casa lui, lungã cât pentru o petrecere de
nuntã, mereu stãteau 12 scaune cu speteazã ºi tot
atâtea guri pofticioase ºi mereu flãmânde. Cei mai în
putere ai casei de-abia reuºeau sã biruie, cu mâinile
lor bãtãtorite, grelele munci ale câmpului ºi hotarului,
ale grajdurilor pline de vaci ºi bivoliþe cu lapte, de
juninci, viþei ºi cai; ale curþilor ticsite cu gãini ºi raþe
ouãtoare, ale coteþelor pline cu porci la îngrãºat ºi
scroafe la fãtat; ale ºurilor umplute cu fânul ºi otava a
douã coase, pânã dincolo de înãlþimea caferilor; ale
hambarelor împovãrate de-atâtea bucate ºi fãinuri de
tot felul. Pentru fãina din care femeile plãmãdeau
aluatul plãcintelor ºi clãtitelor de duminicã ºi cel al
cozonacilor ºi prãjiturilor de Crãciun, Boboteazã ºi
Paºti, la secerat se adunau separat snopii lanului cu
cel mai bun grâu. Dupã îmblãtitul ºi vânturatul
boabelor în tinda prãfuitã a ºurii, folosind vechile
îmblãcii prinse în nojiþe de piele, se mergea cu sacii
plini de boabe, o datã pe lunã, la moara cu valþuri a
lui Hermann. Era o clãdire imensã, aºezatã zid în zid
cu hala butoaielor rotative ale „cenuºarului” pentru
tãbãcitul ºi subþiatul pieilor de bovine.
De-aici se aprovizionau patronii celor treizeci
de ateliere de cizmãrie ale Agnitei, care împreunã
cu calfele ºi ucenicii lor, confecþionau, la comandã,
pe calapoadele din lemn de carpen, pantofi eleganþi
ºi ghete cu carâmbul înalt pentru femei, iar pentru
bãrbaþi cizme, bocanci ºi pantofi. Domnii mai înstãriþi,
precum era ºi regretatul pilot-regal ºi om de mare
spirit Emil Bleoca, preferau cizmele „Burger” ale
maestrului pãpucar Ganea, asortate cu pantalonii
bufanþi ai altui maestru, croitorul Mihãilã. Se purtau
prinºi deasupra genunchilor în cureluºe colorate ºi
cu ciucuri din piele finã de cãprioarã. Erau piesele de
îmbrãcãminte cele mai elegante, costisitoare ºi
îndrãgite de feciorii fãloºi ai saºilor, de la care s-au
„molipsit” ºi cei ai românilor.
În „Casa de pe Deal”, în vremurile bune de
dinaintea celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, pânã ºi

mãmãligile aveau mãcinate douã feluri de fãinã: cea
cernutã fin era doar pentru lapte ºi brânzã, iar cea
trecutã prin sita rarã ºi cu mult pãsat era numai pentru
sarmale, tocãniþa de pui, dreasã cu sos de smântânã,
pentru fasolea frecatã cu ciolan de porc, pentru ciorba
acrã de fasole tãrcatã cu costiþã afumatã, ca ºi pentru
cea de crumpene (cartofi), numitã de gospodinele
sãsoaice „Broden-laven”. Din bidoanele rânduite în
piviniþa rãcoroasã ºi adâncitã în pãmântul lutos al
dealului, cei mari ai casei mereu tot luau, pânã târziu
în varã, ºi tot nu se
mai gãtau, cârnaþii ºi cãrnurile prãjite, acoperite
din belºug cu unsoare. Iar în vecinãtatea lor stãteau
rafturile pline cu mere pãtule ºi pere pergamute care
se pãstrau pânã târziu în iarnã.
Lângã poame erau borcanele cu murãturi,
dulceþuri ºi compoturi cu aromele toamnelor. Îmbucam
din ele cu plãcere toþi ai casei, dar mai ales noi,
„copiii neastâmpãraþi, gãlãgioºi ºi jucãuºi”, nepoþii
strãbunicului Niculae ºi ai rãposatei sale soþii, Maria,
dar ºi ai bunicilor Eufimia ºi Niculae. Ea, fatã de
plugari harnici, dar cu mulþi copii ºi cu puþine
pãmânturi, venitã la oraº ca slujnicã la saºi, fiicã a
unui mândru sat pur românesc de pe valea sibianã a
Buii; El, fecior de oameni vrednici ºi înstãriþi, avânduºi „Casa de pe Deal” ºi gospodãria cocoþate dincolo de
Pãdurea Steinburg ºi de hotarul pãºunilor pe care
pãºteau cirezile de juninci ºi viþeii vacilor ºi bivoliþelor.
De cum se crãpa de ziuã, bunica aºeza cu grijã
sticlele pline cu lapte, „îngropându-le” într-un maldãr
de otavã, plãcut mirositoare, aºternutã în ºiregla
cãruþei cu „osiile pocnitoare ºi cântãtoare”, având
roþile frumos vopsite în verde ºi „învelite” în rafuri de
fier, cãruþã trasã de un cal tare blând ºi ascultãtor.
Dupã ce cu toþi ai casei rosteam în ºoaptã rugãciunea
„Tatãl Nostru” ºi îmbucam bunãtãþile dimineþilor, noi,
copiii-ºcolari, cu trãistuþele þãrãneºti peste umeri, ne
aºezam pe cele trei bãncuþe din scânduri, bine prinse
între loitre, cãlduros ºi moale învelite în preºuri din
„zdrenþe” þesute la rãzboi. Pentru cã trebuie sã vã mai
spun cã acest repetabil ceremonial avea o anumitã
rânduialã, stabilitã în comun de pãrinþi ºi bunici, dar
aprobat de „starostele” casei ºi gospodãriei noastre.
Adicã de strãbunicul, trecut de 80 de ani. Rânduiala
era urmãtoarea: fiecare pe locul lui, în funcþie de
vârstã, de înãlþime ºi de neastâmpãr sau de
cuminþenie. Cei mai mici întotdeauna pe scândurica
din mijlocul cãruþei, iar pe cea din spatele „birjarului”
cei de vârstã mijlocie. Pe ultima bãncuþã se aºezau
cei mai mari ºi mai curajoºi, în vreme ce „omul de la
hãþuri” putea fi, de la caz la caz, când bunicul sau
strãbunicul, când unul dintre pãrinþii noºtri; când
mama sau tata, când un unchi sau o mãtuºã. Dar cea
mai mare bucurie o aveam atunci când ne venea
rândul, prin rotaþie, sã luãm în mâna dreaptã hãþurile
calului ºi în stânga corbaciul (biciul). Numai cã cel
mai sigur ºi plãcut drum era atunci când amândouã
erau în ”stãpânirea” braþelor vânjoase ale
strãbunicului, cel care mereu avea în buzunarul
clichinei sale (haina din pãnurã groasã, cu guler
negru de catifea) mãcar câte o boboroanþã pentru
fiecare copil, iar spre casã, câte o micã ciocolatã sau
un drob zgronþuros din vestitul “Kartoffelzucker”, parcã
aºa îi spuneau „zãharului de cartofi” colegii ºi prietenii
noºtri copii de saºi. ªi ne mai fãcea strãbunicul câte
o surprizã, atunci când nu-i lipseau bãnuþii din bughilar
(portofel): „dosea”, într-un loc ascuns al cãruþei, când
o cutie mare cu halva, când o alta cu rahat turcesc.
Astfel cã nu era de mirare cã rudele, precum ºi
prietenii, sau chiar ºi numai oamenii cunoscuþi, îl
ciufuleau, dezmierdându-l, „americanu’”. Motivul fiind

Agnita ºi tenisul de masã
Retrãiesc,nostalgic, momentele de bucurie
sufleteascã de la inaugurarea „sãlii” de tenis de masã
de la Prut, la sfarºit de august 2011. Împreunã cu
câþiva pasionaþi de tenis de masã din oraº am restaurat
cele douã sãli de clasã abandonate în locaþia de la
Prut ºi, cu sprijinul Consiliului Local ºi al Primãriei
oraºului Agnita, am reuºit sã echipãm „sala” cu o
masã nouã.Optimismul nostru debordant a început sã
„viruseze” tot mai multã lume transformând un vis în
realitate.Astfel s-a „nãscut” CS Agnita-tenis de masã
ce numãra la acea vreme 16 membri, copii ºi adulþi.
Agniþenii aveau, de-acum, posibilitatea sã
practice sau sã înveþe gratuit tenisul de masã în mod
organizat sub supravegherea ºi îndrumarea unui
instructor sportiv voluntar.
În continuare, din contribuþiile noastre ºi cu
sprijinul Consiliului Local ºi al Primãriei oraºului am
reuºit sã „înzestrãm” permanent baza noastrã
materialã care numarã în prezent nouã mese, nouã
filee, palete, mingi ºi un robot de ultima generaþie.
Activitatea secþiei noastre a cãpãtat o altã dimensiune
începând cu luna mai 2012, când oraºul Agnita a
organizat primul turneu de tenis de masã înscris în
circuitul naþional AMATUR ºi, mai ales, din luna
iunie 2013, când Agnita a gãzduit cea mai importantã
competiþie naþionalã amatorialã destinatã copiilor din
toata þara, „Turneul Final Amatur pentru copii”.
Spre satisfacþia noastrã, evenimentul a
reprezentat un adevãrat succes din toate punctele de
vedere: organizatoric, logistic ºi al participãrii, fapt
evidenþiat de cãtre toþi participanþii ºi de cãtre
conducerea Amatur. Acest lucru ne-a dat încrederea
necesarã continuãrii activitãþii ºi organizãrii altor
turnee la Agnita.
An dupa an, activitatea secþiei noastre a devenit
tot mai recunoscutã datoritã rezultatelor remarcabile
obþinute de sportivii noºtri la compeþitiile regionale
sau naþionale înscrise sub egida Amatur, cei mai titraþi
dintre ei fiind: Ana-Maria Oancea - loc I copii –
Victoria - 2012, Alex Nechita - loc I copii - Agnita ºi

Victoria – 2014, Csaba Zedler - loc I Amatur: Victoria,
Blaj, Cristur, Sibiu, Mediaº; loc II - Odorhei; Loc III
– Cluj – 2012 - 2014, Dumitru Nicula - campion judeþean
amatori Sibiu - 2014, George Toader -campion judeþean
ONSS - 2015; loc I - Tg Mureº; loc III - Mediaº ºi
Odorhei - 2015
Pe urmele acestor campioni pãºesc deja ºi alþi
copii, mai mult sau mai puþin talentaþi, cu acelaºi scop ca,
prin muncã, ambiþie ºi perseverenþã sã atingã ºi chiar, de
ce nu, sã depaºeascã performanþele predecesorilor. Aºadar,
schimbul de mâine: Valentin Toader, Casian Criºan, Raul
Cioca, Arpad Kondort, Maria Ionas, Darius Hotea, Claudiu
Gabor; schimbul de poimâine: Cãtãlin Gabor, Sergiu Cioca,
Nicole Dalbea, Izabela Modoi, Andrei Popelca, Emil Basa
ºi Adriana Stoica, ºi schimbul viitorului: Maria Dalbea,
Ianis Zedler ºi Andreea Popelca! Încurajaþi ºi motivaþi de
performanþele colegilor, atraºi de frumuseþea acestui
sport ºi de atmosfera deosebitã care troneazã în sala
noastrã de antrenamente, copii de orice vârstã, ºcolari
sau preºcolari, vor putea oricând sã ni se alãture ca sã
împãrtãºim împreunã tainele ºi frumuseþea acestei
discipline sportive. ªi, chiar dacã nu toþi dintre ei vor
reuºi sã atingã vârfurile înalte ale performanþei sportive,
noi vom avea deplina satisfacþie a educãrii lor prin sport,
asigurându-le permanent un climat relaxant ºi prietenos,
propice sanãtãþii lor fizice ºi mentale.
Later edit: Toader George, campion
judeþean 2015
Sâmbata, 14.11.2015, în cocheta salã de tenis de
masã a complexului AriaSports din Sibiu, s-a desfãºurat
„Campionatul judeþean de tenis de masã pentru
amatori”.
Organizatã cu sprijinul DJST Sibiu, competiþia
a reunit cei mai buni ping-pongiºti din judeþ, copii ºi
adulþi de toate vârstele înscriºi la cele cinci categorii.
Spre satisfacþia agniþenilor, colegul nostru George
Toader a cucerit locul I la categoria Avansaþi devenind
campionul judeþean pe acest an! Felicitari George
Toader!
A consemnat Csaba Zedler

acela cã în tinereþile sale traversase oceanul cu vaporul
pentru a lucra, ani în ºir, în înstãrita Americã. Aºa
cã n-a mai apucat nici sã facã cãtãnie în armata
austro-ungarã a împãratului de la Viena ºi nici sã
lupte pe front în Primul Rãzboi Mondial. Ca urmare,
odatã revenit acasã, la pãrinþii lui, mai întâi se
logodeºte, apoi, cu dolarii strânºi în America cumpãrã
pãmânt, construieºte o casã lângã curtea pãrinteascã,
dupã care se cununã la bisericã cu Maria ºi împreunã
îºi fac o gospodãrie bine rânduitã.

Laudã trudei dascãlului-învãþãtor
ªi pentru cã, în mare, cam aceste întâmplãri
îmi readuc în minte ºi în suflet nostalgice amintiri,
revin la drumurile cãtre ºcoalã ºi înapoi spre casã.
Dupã ce eram „deºertaþi” în faþa ºcolii ºi primeam
avertismentul poruncitor „Copii, fiþi cuminþi, silitori
la învãþãturã ºi la ascultare!”, „însoþitorul” ne urmãrea
cu privirea pânã când se închidea uºa mare de la
intare în spatele ultimului dintre noi. Numai dupã
aceea „cãruþaºul de serviciu” începea sã treacã pe la
casa fiecãrui „abonat” ºi lãsa sticlele pline cu lapte.
Dacã se întâmpla ca familia sã nu fie acasã gãsea
poarta descuiatã, iar în faþa uºii stãteau sticlele goale,
bine spãlate ºi cu eticheta scrisã pe ele; alãturi erau
banii, „pitiþi” între nodurile unei nãfrãmuþe (batiste)
curate. Ba mai mult: de fiecare datã, în joia sãptãmânii,
ici-colo dãdea ºi peste un bileþel prin care „abonatul
la lapte” solicita, pentru sâmbãtã dimineaþa, o canã
cu smântânã sau una cu miere de albine; cinci-zece
ouã de gãinã sau de raþã; o legãturã-douã de morcov ºi
pãtrunjel; câteva kilograme de cartofi sau de mere ºi
pere; o pâine bine frãmântatã ºi dospitã, în amestec
cu cartofi fierþi, coaptã pe vatrã ºi bãtutã de coajã; un
litru-doi de vin sau o glãjuþã cu þuicã, afinatã sau
zmeuratã. Iar sãraca bunica, împreunã cu fetele ºi
nurorile sale, se aºterneau la treabã pentru ca sâmbãta,
în zori, totul sã fie gata pregãtit de drum la oraº, cale
de cinci kilometri. La dus, numai coborând dealul, cu
una dintre roþile din spate ale cãruþei împiedecatã cu
lanþ la o spiþã; iar la întoarcere, urcând pieptiº drumul
de þarã, în gâfâitul ºi pufãitul obositor ºi înspumat al
calului pânã aproape de „Pãdurea Dancu”, locul
maialurilor sãseºti. Iarna, dupã primele ninsori, locul
cãruþei îl lua sania cu zurgãlãi, unde toþi stam înveliþi
în pãturi ºi cojoace din lânã. ªi cât de frumos ºi de
odihnitor mai era atunci drumul, dus-întors, de acasã
la ºcoalã ºi invers, de la ºcoalã acasã! În total 10
kilometri de dealuri ºi pãºuni înãlbite de zãpezi curate,
vãi ºi derdeluºuri îngheþate, „oameni de zãpadã” cu
tãciuni negri în loc de ochi, cu o felie de mãr în loc
de gurã, cu morcovi roºii în loc de nas, cu mãturoaie
de grajd rupte ºi îmbãlegate în loc de mâini ºi cratiþe
sau oale gãurite în loc de cãciulã! ªi în vreme ce
fãceam toate aceste copilãrii repetam colindele
Crãciunului ºi Bobotezei.
ªi uite aºa, de fiecare datã, pânã ce „birjarul” nostru
mai fãcea ºi câteva cumpãrãturi prin boldele Agnitei, se
apropia orele amiezii, moment în care clopotul imensului
Ceas de pe turnul bãtrânei Biserici Evanghelice a saºilor
vestea ora 12, iar cel micuþ de tot, al ºcolii noastre,
anunþa încheierea cursurilor pentru elevii claselor primare.
Atunci, rând pe rând ne strângeam ºi noi, toþi la un loc,
adicã cei care eram numiþi „micii învãþãcei de la feºtila
lãmpilor ºi lãmpaºurilor „Casei de pe Dealul Hevãzului”.
Norocul nostru era cã învãþam carte, lucru de mânã ºi
grãdinãrit, muzicã ºi bunã purtare, cu doi vestiþi ºi mult
stimaþi dascãli: încântãtorul învãþãtor Nicolae Niþescu (tatãl
lui Doru, profesorul de muzicã ºi actualul dirijor al corului
bisericesc), precum ºi mai tânãrul sãu coleg, exigentul,
severul ºi omenosul Ioan Holerga, tatãl lui „Puiu
Malagamba”, absolvent al Facultãþii de Teologie „Andrei
ªaguna” din Sibiu, dar care mereu amâna sã se
„preoþeascã” cu adevãrat. De ce? Niciodatã n-am ºtiut.
Doar auzisem cã deseori îl sfãdeau pãrinþii ºi sorã-sa,
Puºa. Motivele erau multe: cã-i prea placeau fetele
frumoase, dansul „Malagamba” ºi petrecerile cu prietenii,
înveselite de þuici, mâncãruri ºi vinuri alese, încheiate,
târziu în noapte, cu jocuri de cãrþi, când de poker, când de
„filcãi” sau „21".
Deseori stau ºi mã întreb: ªti-vor, oare, aceºti
doi buni dascãli, de-acolo de sus de tot, din Ceruri, cã
unul dintre mulþii lor elevi, nici cel mai bun la
învãþãturã ºi nici cel mai cuminte, îºi aduce aminte
cu respect ºi dragoste, atât în scrisuri de gazetã, cât ºi
în vorbiri radiofonice, de frumosul lor chip ºi nume,
ºi cã le mulþumeºte din suflet cã l-au rãbdat ºi învãþat,
sã scrie, cât de cât, mai întâi cu stilul pe tãbliþã, iar
mai apoi „cu þãruza pe hârtie”?!
Sibiu, duminicã, 22 nov. 2015
Ioan Vulcan-Agniþeanul(ioan.vulcan@yahoo.ro)
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De la Poliþie ...
La mulþi ani tuturor românilor ! …
… vã ureazã poliþiºtii de pe
Valea Hîrtibaciului
cu ocazia zilei de 1
Decembrie, ziua naþionalã a
României
În ultima perioadã, datoritã unor accidente
ce au avut loc pe drumurile publice, au fost
intensificate activitãþile de prevenire a încãlcãrii
legislaþiei cu privire la circulaþia pe drumurile
publice prin efectuarea de filtre ºi controale în
trafic. Acestea au fost efectuate de poliþiºtii de
la formaþiunea de poliþie rutierã împreunã cu
colegii lor de la formaþiunea de ordine publicã
sau de la posturile de poliþie comunale.
Cel mai recent dintre accidentele la care
facem referire este cel care a avut loc la Nocrich
unde M.N.L. de 51 de ani din Sibiu, în timp ce
conducea autoturismul proprietate personalã,
datoritã întunericului a lovit douã cãruþe care se
deplasau nesemnalizate pe DJ106. Spre uºurarea
celor din cãruþe, precum ºi a ºoferului, accidentul
s-a soldat doar cu o victimã care nu a prezentat
decât rãni ºi contuzii minore.
Ca urmare a controalelor la care am fãcut
referire au fost depistaþi în trafic, la Agnita, ºoferi
care au condus tractoare neînmatriculate sau
neînregistrate, unele având ºi remorcã ataºatã.
În unele cazuri conducãtorii auto nu aveau permis
de conducere sau aveau permisul de conducere
suspendat, neavând deci dreptul de a conduce
autovehicule pe drumurile publice.
Tot pe raza oraºului Agnita a fost depistatã
o persoanã care conducea un autoturism, marca
Audi înmatriculat în Austria, fãrã sã fi avut permis
de conducere; precum o persoanã cu domiciliul
în judeþul Mureº care conducea o autoutilitarã
cu numere de Ungaria, radiatã din circulaþie de
autoritãþile din Ungaria de la începutul anului
2014.
Luna ce a trecut a marcat Agnita, Chirpãr ºi
Brãdeni de o serie de spargeri de magazine din
care au fost sustrase mãrfuri în valoare de aproape
10 000 lei. Magazinele vizate fie nu aveau sisteme
de siguranþã ºi/sau alarmare, fie aceste sisteme
nu erau funcþionale, deºi legislaþia cu privire la
obligaþiile persoanelor deþinãtoare de societãþi
comerciale este foarte clarã.
Tot la capitolul activitãþi preventive notãm
ºi controalele privind tãierea ilegalã de arbori. În
urma unui astfel de control au fost depistaþi B.I.T.
din Nocrich ºi A.T.V. din Vurpãr, ambii de 17 ani,
care aveau într-un atelaj hipo o cantitate de arbori
de stejar pentru care nu aveau documente de
provenienþã.
Din nefericire, în perioada ce a trecut,
Chirpãrul a fost ”gazda” a douã altercaþii. Una
dintre ele l-a avut ca protagonist pe B.D.G. de 26
de ani pe de o parte, ºi F.O.C. de 26 de ani
împreunã cu B.M. de 26 de ani pe de alta. BDG ia invitat pe ceilalþi doi la un pãhãrel la domiciliul
sãu dar, dupã o vreme, aflaþi în stare de ebrietate,
oaspeþii au început sã adreseze injurii gazdei ºi
soþiei acesteia. Au fost poftiþi sã plece. Au revenit
însã dupã ceva timp având asupra lor niºte pari.
În altercaþia ce a urmat B.D.G. a reuºit sã punã
mâna pe unul dintre parii atacatorilor ºi cu acesta
l-a lovit în cap pe F.O.C. Victima a avut nevoie de
internare ºi operaþie în regim de urgenþã. Cea
de a doua altercaþie a avut loc, bineînþeles, tot
pe fondul consumului de alcool. B.I.D. de 45 de
ani din Chirpãr, ameþit de aburii alcoolului a
adresat injurii ºi cuvinte urâte unui grup de trei
persoane. În urma rãspunsului violent al acestora
B.I.D. s-a ales cu un traumatism cranio-cerebral
acut închis.
La capitolul “diverse” notãm incidentul
tehnic în care C. A. din Agnita, în timp ce efectua
activitãþi de sudare la o instalaþie de gaz, a suferit
arsuri la nivelul feþei datoritã exploziei unei pungi
de gaz aflate în þeavã; precum notãm ºi accidentul
în care un copil din Hosman, aflat nesupravegheat
la joacã în curtea fostului C.A.P., a lovit poarta
gardului împrejmuitor, o poartã metalicã, veche
ºi în stare avansatã de coroziune, care s-a
rãsturnat peste el. Din fericire rãnile copilului au
fost minore.
Din nefericire accidentul suferit de Tobiaº
Mariana de 61 de ani din Bruiu i-a fost fatal.
Aceasta se afla de ceva vreme pe lista persoanelor
dispãrute, fiind plecatã voluntar de acasã într-o
direcþie necunoscutã. Cooperarea dintre
lucrãtorii posturilor de poliþie din Bruiu ºi din
Viºtea, judeþul Braºov, a dus la constatarea cã
victima necunoscutã a unui accident de tren de
pe raza comunei Viºtea este persoana dispãrutã
de la domiciliul sãu din Bruiu.
Chiar dacã luna ce a trecut a fost marcatã de
evenimente diverse, poliþiºtii de pe Valea
Hîrtibaciului au fost mereu la datorie ºi au dovedit
cã sunt, ca întotdeauna …
… Mereu alãturi de dumneavoastrã !
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GAZETA HÂRTIBACIULUI

SIBIUL, BENEFICIAR AL TURISMULUI
PE VALEA HÂRTIBACIULUI
Sibiul este un oraº frumos aºezat în inima
þãrii, în sudul Transilvaniei. Cu arhitectura sa
uimitoare, centrul istoric ºi muzeele care te
inspirã, bisericile sale elegante ºi cu o bucãtãrie
internaþionalã, este un exemplu remarcabil
de ceea ce are România de oferit.
În 2007 Sibiu a fost Capitala Culturala a
Europeanã. A fost cel mai important
eveniment cultural din istoria oraºului ºi un
numãr mare de turiºti, atât din þarã cât ºi din
strãinãtate, au fost prezenþi. Dar trebuie sã
continuãm sã-l promovãm.
Pentru asta, se întrevede o oportunitate,
o ºansã de a revigora, la un cost foarte mic, un
tip de atracþie care devine din ce în ce mai
popular în întreaga Europã: calea feratã
îngustã Sibiu – Agnita. Aceasta lega odatã
satele de pe Valea Hârtibaciului cu oraºul Sibiu
ºi acum ar putea fi redatã circulaþiei. Rãmasã
aproape intactã, este un monument naþional
ºi este un simbol iconic al patrimoniului Cãilor
Ferate din România.

În întreaga Europã sunt mulþi turiºti
entuziasmaþi de o plimbare cu trenul cu
locomotivã cu abur ºi aduc multe beneficii
hotelurilor, restaurantelor ºi magazinelor
locale. În Marea Britanie, în prezent, cãile
ferate turistice aduc economiei naþionale mai
mult de 390 milioane de lire.
Turiºtii cheltuie bani! Calea feratã oferã
un mod ideal de a face acest lucru. Linia
reînviatã ar putea oferi ºi o legãturã între satele
mici, necunoscute, de pe Valea Hârtibaciului,
o sursã potenþialã de venituri care ar
îmbunatãþi ofertele turistice. Un grup de
voluntari din Marea Britanie, dornici de a
ajuta, au venit în zonã timp de cinci ani,
aducând câte puþin venit de fiecare datã
comunitãþilor locale, dar cel mai important,
au devenit promotorii noºtri în þara lor ºi nu
numai. Ca urmare, partenerii noºtri de la
celebra cale feratã Festiniog organizeazã
acum excursii la Sibiu pentru a vedea calea
feratã ºi se bucurã de o plimbare cu drezinele
la Cornãþel, iar acesta este doar începutul.
Sibiu este baza de la care turiºtii pot
explora satele, valea, sã se bucure de culturã
ºi istorie, de bisericile lor fortificate. ªi ce
modalitate mai bunã de a ajunge aici decât cu
trenul cu abur? Se vor bucura de frumuseþea
liniºtitã a satelor din Transilvania de la
fereastra unui vagon, ºi vor vedea satele
frumoase, înºirate ca bijuteriile pe acest colier
numit Valea Hârtibaciului.
Se pot opri la una din halte ºi porni pe jos
prin sat, sau poate la plimbare cu o cãruþã
trasã de cai, pentru a cumpãra bunuri locale,
cum ar fi miere, brânzã ºi unt sau pentru a
vizita brutãria (precum cea din Hosman),
pentru a vorbi cu sãtenii, pentru a vizita
bisericile fortificate. Magazine care sã vândã
suveniruri realizate local ar putea fi înfiinþate,
sau o cafenea în apropierea staþiei pentru a
rãspunde nevoilor turiºtilor. Oportunitãþile de
a creºte veniturile sunt nelimitate odatã ce

turiºtii au un motiv, ºi un mijloc, pentru a vizita
valea ºi satele sale. De ce nu ar putea merge?
Cãile ferate de patrimoniu din Marea
Britanie sunt în mare parte conduse de
entuziaºti, care sunt bucuroºi sã-ºi ofere
serviciile lor, ca voluntari, pentru pãstrarea
liniilor ferate locale. În multe cazuri, aceºtia
vor angaja personal profesionist pentru a
conduce trenurile. Voluntariatul este încã un
concept nou în România, dar, în cazul
mocãniþei Sibiu - Agnita deja existã un grup de
entuziaºti britanici cu experienþã, unii dintre
ei ingineri feroviari, care i-au ajutat cu plãcere
pe voluntarii locali ai Mocãniþei Sibiu - Agnita
în demersurile lor de pânã acum.
Faptul cã ºinele ºi infrastructura sunt încã
acolo, intacte, reprezintã o mare oportunitate.
În cazul celor mai multe cãi ferate de
patrimoniu din Marea Britanie ºinele originale
au fost de mult timp ridicate ºi era necesarã o
reconstrucþie totalã, dar în cazul cãii ferate
Sibiu – Agnita este relativ uºor, aproape totul

este încã acolo, la fel cum a fost atunci când
linia s-a închis în 2001. Proiectul a avut parte
de o importantã promovare în presa din þarã.
Proiectul are nevoie ºi meritã sprijinul
autoritãþilor locale. Acesta nu va fi niciodatã o
minã de aur, dar va aduce o contribuþie
semnificativã la economia localã. Restaurarea
cãii ferate Sibiu - Agnita va îmbunãtãþi profilul
regiunii în Marea Britanie ºi va fi un pas mare
înainte pentru România ºi pentru Transilvania.
Deci, ca rezumat, Sibiul are nevoie de
patrimoniul sãu feroviar deoarece: Va atrage
turiºti, poate fi adãugat la portofoliul ofertelor
turistice din Sibiu, va aduce turiºti ºi bani
regiunilor mai sãrace de pe Valea Hârtibaciului,
se va conserva o cale feratã istoricã, o parte
esenþialã a patrimoniului naþional feroviar din
România ºi care este acum un monument
istoric, va atrage fonduri ale Uniunii Europene,
va creºte popularitatea Sibiului în Marea
Britanie fiind considerat unul dintre oraºele
cele mai uimitoare din România.
Uniunea
Europeanã
susþine
îmbunãtãþirea relaþiilor dintre þãrile membre,
ºi ce modalitate mai bunã de a realiza acest
lucru între Marea Britanie ºi România decât
lucrând împreunã. Fiecare þarã poate aduce
un plus de valoare prin aptitudinile sale pentru
a repune în circulaþie una din celebrele linii
de cale feratã cu ecartament îngust din
România ºi de a salva acest patrimoniu feroviar
pentru posteritate.
Marea Britanie, are sprijinul
ambasadorului britanic, este susþinutã de
Federaþia Europeanã a Cãilor Ferate Turistice
ºi Muzeelor Feroviare Fedecrail care vor avea
întâlnirea din semestrul acesta în Sibiu ºi al
cãrui preºedinte s-a întâlnit recent cu
ministrul român al transporturilor pentru a
discuta despre proiect. De asemenea, calea
feratã Sibiu Agnita este cea mai prioritarã linie
turisticã în planul de 15 ani al Guvernului
Român.
Prietenii mocãniþei.
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ªI TOTUªI – MOCÃNIÞA
Un studiu recent, privind destinaþiile
turistice, releva faptul cã Transilvania se aflã
printre cele mai interesante din Europa,
datoritã atât patrimoniului natural existent
dar mai ales al celui cultural, material ºi
imaterial, realizat de-a lungul veacurilor de
locuitorii acestei zone.
Faptul se datoreazã mai puþin activitãþilor
agenþiilor de turism din România, cât mai ales
a vizitelor fãcute de turiºtii strãini, mai ales
englezi printre care ºi prinþul Charles. Aceºtia
au descoperit o lume mirificã pe care
tehnologia modernã ºi relaþiile interumane nu
au distrus-o, o lume cu biserici cetãþi seculare,
cu un tezaur etnofolcloric autentic, cu dealuri
ºi pãduri în care trãiesc multe specii de
animale ºi pãsãri, pe cale de dispariþie în alte
zone ale Europei.
În marea salbã de destinaþii turistice
transilvãnene, Valea Hârtibaciului are toate
ºansele sã devinã una din bijuteriile valoroase
ale acestei zone. Este, dupã Delta Dunãrii, ca
întindere, a doua mare zonã de protecþie a
pãsãrilor, cu 41 de specii de pãsãri protejate de
legile Uniunii Europene. De-a lungul Vãii, de
la Sibiu pânã la Bãrcut, se înalþã semeþele
cetãþi sãseºti iar lângã ele bisericile româneºti
cu minunate picturi în stil bizantin. Satele au
pãstrat arhitectura veche ºi se mai pot gãsi ºi
revitaliza obiceiuri folclorice tradiþionale.
Pentru pãstrarea ºi promovarea acestui
patrimoniu au luat fiinþã mai multe asociaþii ºi
fundaþii, în al cãrui statut sunt prevãzute
explicit realizarea celor douã deziderate. În
asociaþiile Valea Hârtibaciului, Mihai
Eminescu Trust, Monumentum, Prietenii
Mocãniþei, Milvus, Hosman Durabil, August
Treboniu Laurian, Mioritics, TransilvaNet,
Colinele Transilvaniei, ADI Mocãniþa, WWF,
GAL Microregiunea Hârtibaciu, activeazã
oameni cu spirit ºi inimã mare, dispuºi sã-ºi
sacrifice timpul ºi banii pentru a salva ºi a
pune în valoare tezaurul acestei zone.

Dar piatra preþioasã a acestei bijuteri
turistice stã ascunsã în bãlãriile ºi arbuºtii care
nu se sfiesc s-o acopere. Ea ar trebui sã
strãluceascã ºi sã punã în valoare celelalte
obiective turistice, nu sã stea acoperitã de
ruginã ºi de vegetaþie.
ESTE VORBA DE MOCÃNIÞA
O mulþime de oameni acþioneazã cum pot,
pentru ca aceasta sã fie pusã în valoare pentru
a da la rândul ei valoare zonei pe care o
strãbate. Prietenii Mocãniþei se strãduiesc s-o
þinã în viaþã, prietenii Prietenilor Mocãniþei îi
încurajeazã ºi îi ajutã cum pot. Cei mai de
nãdejde sunt niºte oameni minunaþi din Anglia
care vin ºi transpirã alãturi de ei cu speranþa
cã odatã, aceastã bijuterie va fi podoaba unui
patrimoniu turistic deosebit. Inclusiv
ambasadorul Marii Britanii în România, Paul
Brummell s-a implicat în acþiunea de salvare
a Mocãniþei Hârtibãcene.
Numai cei care pot sã facã ceva concret,
nu fac nimic.
S-au fãcut apeluri la Consiliul Judeþean
Sibiu, la preºedintele acestuia Ioan Cindrea,
la cei 5 consilerii de pe Valea Hârtibaciului,
Bologa Ilie Maria, Boltress Reinhardt, Cioca
Lucian, Terea Ioan, Tiriba Aurel ºi totul în
zadar. Cei aleºi în instituþia care poate sã aducã
linia feratã în proprietatea Vãii Hârtibaciului,
nu vor sau nu pot trece peste marele
funcþionar care conduce de fapt Consiliul
Judeþean.
Speranþele se amânã pentru anul 2016
când, tragem nãdejde, cã alegerile ne vor
aduce persoane mai dispuse ºi mai competente
sã rezolve aceastã problemã vitalã pentru o
zonã sãracã economic dar cu un potenþial
turistic deosebit, nevalorificat suficient.
Ar fi pãcat ca eforturile atâtor oameni,
inclusiv pensionari englezi, sã nu se
materializeze din cauza nepãsãrii ori neputinþei
politicienilor.
I. Bârsan

PODIªUL HÂRTIBACIULUI
devine ARIE PROTEJATÃ ºi
DESTINAÞIE ECO-TURISTICÃ
Nicoleta IONIÞÃ
Podiºul Hârtibaciului – delimitat la nord de
Târnava Mare ºi la sud de Olt - va deveni arie
protejatã. Aceastã calitate presupune respectarea
unui cadru legal specific privind conservarea
patrimoniului natural ºi a celui construit.
Un al doilea demers major, aflat în derulare,
îl reprezintã trecerea Podiºului Hârtibaciului,
unde se concentreazã patrimoniul saºilor, la
statutul de destinaþie eco-turisticã recunoscutã
de Ministerul Turismului sub numele de
„Colinele Transilvaniei”.
În acest moment, doar douã zone din
România deþin acest statut, acordat de Autoritatea
Naþionalã pentru Turism: Zãrneºti (judeþul
Braºov) ºi Mara – Cosãu -Creasta Cocoºului
(judeþul Maramureº).
Potrivit pressone.ro, ambele proiecte - aria
protejatã ºi destinaþia eco-turisticã - sunt derulate
de organizaþia non-guvernamentalã WWF
România. Demn de precizat, în Podiºul
Hârtibaciului este implementat în prezent, un
proiect în valoare de peste 12,6 milioane de lei,

cofinanþat din Fondul European de Dezvoltare
Regionalã, prin Programul Operaþional de Mediu.
Alãturi de WWF România, în acest proiect
sunt implicate fundaþiile Adept ºi “Mihai
Eminescu Trust”, ambele apropiate de Prinþul
Charles.
Pitoreasca zonã se întinde pe o suprafaþã de
267.438 hectare ºi are circa 90.000 locuitori, în
44 de comune.
Cele mai frumoase locuri de aici în care
istoria, legendele ºi tradiþiile sãseºti ºi nu numai
fac casã bunã sunt BIERTAN, AGNITA,
NOCRICH, VURPÃR, ROªIA, HOSMAN,
MARPOD, IACOBENI, ALÞÂNA- unde se aflã
cea mai veche casã construitã într-un
sat din România – o casã din 1508.
De altfel tot ce se întâmplã frumos pe Valea
Hartibaciului (ºi nu numai) este mulþumitã mai
ales proiectelor de amploare lansate de ONGurile interesate de zona sãseascã. Acest fenomen
îl care ca principal catalizator extern ºi...
“ambasador” cu inima ºi cu fapta pe Alteþa Sa
Regalã, Prinþul Charles al Marii Britanii.
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Colegiul Tehnic „A. T Laurian” Agnita –
activitãþi extra ºcolare organizate în cadrul
Olimpiadelor Kaufland. Impresii ale elevilor
(urmare din pag. 1)
Þerbea Maria:
„Am participat la un proiect
foarte interesant ºi educativ. Mam bucurat cã am reuºit sã
ajutãm mediul înconjurãtor prin
activitãþi de ecologizare, cã am
avut ocazia sã învãþ lucruri
frumoase de la profesori. Am
învãþat sã fim mai buni ºi mai
grijulii cu mama naturã, cã ºi ea
are, la rândul ei grijã de noi,
oferindu-ne aerul, verdeaþa ºi
frumuseþea peisajelor. Am vãzut,

în excursia organizatã în 8
noiembrie,
impresionantul
Muzeu al Unirii din Alba Iulia ºi
Cetatea unde am aflat lucruri
interesante de la doamna
profesoarã de istorie Gabriela
Fãfãneaþã. Am primit informaþii
utile despre calculatoare de la
domnul profesor Vecerzan
Florin. Am creat ºi am recitat
poezii dedicate toamnei, dar am
organizat ºi o expoziþie de
desene, Fascinaþia toamnei,
alãturi de doamna dirigintã
Lorinczi Maria-Daniela. Am
învãþat sã reciclãm cu ajutorul
domnului profesor Mareº
Nicolae ºi am fost informaþi
despre importanþa rutierã de
cãtre reprezentantul Poliþiei din
oraºul Agnita. Ne-am bucurat,
împreunã, de activitãþi pe
cinste!”
Muntean Georgiana:
„Activitãþile la care am
participat (ºi nu au fost puþine!)
ne-au fãcut mai responsabili, neau unit într-o echipã mare a
ºcolii,
bine
consolidatã.
Activitãþile ne-au ajutat sã

comunicãm mai uºor dar au fost
ºi recreative, distractive.”
Feldara ªtefania:
„Participarea la activitãþile
din cadrul acestui proiect ne-a
unit, ne-a ajutat sã colaborãm, sã
fim mai buni unii cu alþii. Am
realizat cã, unindu-ne forþele,
dãm dovadã de curaj, de bunãtate
ºi de respect faþã de noi toþi. În
excursia organizatã în Oraºul
Unirii, Alba Iulia, ºi la Salina
Turda, am vizitat locuri
deosebite ºi, cu toate cã în

anumite momente le-am stresat
pe doamnele profesoare, a ieºit
o excursie minunatã. Mi-au
plãcut ºi activitãþile de
ecologizare sau vizita la staþia de
epurare a apei din Agnita ºi am

gãsit interesantã activitatea de
educaþie rutierã susþinutã de
reprezentatul Poliþiei Agnita.
Doresc tuturor putere de muncã
ºi succes tuturor ºcolilor

participante la proiect, peste
1000 de ºcoli din toatã þara!”
Dusleag Alexandra:
„Activitãþile pe care le-am
pus în practicã ne-au fost de
folos, ajutându-ne sã fim mai
uniþi, sã practicãm mai multe
activitãþi ºi sã lucrãm în echipã.
Una dintre activitãþi a fost
„Pacheþelul sãnãtos”. Aceastã
activitate mi-a plãcut cel mai mult
deoarece s-a þinut în fiecare
pauzã timp de o sãptãmânã,
pauza fiind de 20 minute.
Olimpiadele Kaufland înseamnã
pentru
mine
experienþe
frumoase.”
Cristina Cîmpu:
„Proiectul a fost o idee
genialã. Ne-a ajutat sã ne
dezvoltãm capacitãþile, sã
colaborãm unii cu ceilalþi, sã ne
sprijinim ºi sã ne oferim ajutor
unul celuilalt. În cadrul acestui
proiect am învãþat multe lucruri
noi ºi sperãm ca totul sã se
repete. Aceste lucruri au fost
fãcute pentru binele nostru ºi
pentru a avea experienþe noi ºi
folositoare.”
Sas Darius:
„Din punctul meu de vedere,
Olimpiadele Kaufland au avut un
impact pozitiv asupra noastrã, a
elevilor, deoarece ne-au ajutat la
perfecþionarea spiritului de
echipã, cât ºi la perfecþionarea
abilitãþilor
practice.
De
asemenea, am reuºit sã ne
cunoaºtem mai bine, sã
strângem legãtura dintre noi, cât

ºi sã învãþãm sã acordãm ajutor
la nevoie.”
Aldea Cãtãlin:
„În opinia mea, Olimpiadele
Kauf land ne-au dezvoltat
abilitãþile teoretice ºi practice
prin confecþionarea a diferite
obiecte. În ciuda tensiunii din
timpul proiectelor, am reuºit
totuºi sã ne ºi distrãm. În timp
ce lucram la confecþionarea
obiectelor, am destins atmosfera
cu muzicã ºi voie bunã. De
fiecare proiect ne-am bucurat,
indiferent dacã am reuºit sau
dacã am eºuat, deoarece într-un
final l-am terminat ºi toate s-au
terminat cu bine. De aceea pot
spune cã Olimpiadele Kaufland
au avut un efect pozitiv asupra
elevilor deoarece le-au dezvoltat
diferite calitãþi.”
Andreea Banu:
„În opinia mea, activitãþile au
avut un rol foarte important,
deoarece ne-au ajutat sã ne
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Olimpiadele Kaufland au
ajuns anul acesta ºi la Agnita
Ca în fiecare an, nouã,
Colegiului Tehnic „A. T. Laurian”,
din Agnita, ne place sã ne implicãm
în activitãþi educative din diferite
domenii. De aceea anul acesta neam înscris la un program naþional
care implicã 106 activitãþi din patru
domenii educative: mediu, sport ºi
sãnãtate, creativitate ºi tradiþii,
ºtiinþã, culturã, educaþie:
„Olimpiadele Kaufland”.

ªi la domeniul sport ºi sãnãtate
activitãþile au fost variate iar
numãrul de elevi participanþi, foarte
mare. Au avut loc competiþii sportive
de handbal, fotbal, tenis de masã.
Am avut invitaþi externi care le-au
fãcut elevilor noºtri frumoase
demonstraþii la care au participat cu
o deosebitã plãcere: dl. Cristea Radu
– demonstraþie de karate, dna. Timar
Doina – a þinut atractive ore de

Acest program a început în 15
septembrie ºi se va încheia în 29
februarie, timp în care ºcoala
noastrã desfãºoarã o serie de
activitãþi foarte atractive, în care vor
fi implicaþi aproape toþi elevii
colegiului ºi bineînþeles, dascãlii
acestora. La aceste activitãþi au fost
invitate ºi persoane externe, cu
experienþã în diferite domenii. Au
fost astfel implicate în activitãþile
legate de mediu, SC Eco Valea
Hârtibaciului, care ne-a ajutat cu
transportarea materialelor adunate
în vederea reciclãrii. Ni s-a permis
de asemenea sã vizitãm Staþia de
Sortare, de pe strada Bisericii. La
aceste proiecte de mediu elevii au
fost foarte receptivi ºi au dat dovadã
de un mult spirit civic.
Tot la domeniu mediului, elevii
colegiului au realizat cãsuþe de pãsãri
pe care tot ei le-au amplasat în
curtea ºcolii. La aceastã activitate
au participat mai mult elevii din
clasele mari
Am învãþat de asemenea, cã
reciclarea începe de la noi din ºcoalã,
cã trebuie sã protejãm resursele
planetei, activitãþi foarte atractive
la care elevii au participat cu mult
entuziasm.

fitness, iar dna. Zavragiu Mihaela –
o demonstraþie de joc de handbal.
În continuare elevii au învãþat cã
sportul este strâns legat de
alimentaþie, astfel au fost organizate
diverse activitãþi: pacheþelul sãnãtos,
cumpãrãturi inteligente, stil de viaþã
activ, dar au învãþat ºi sã-ºi întreþinã
dantura. Astfel, l-am avut ca invitat
pe dr. Câmpu Cosmin ºi am fãcut o
vizitã la clinica Paltinu unde copiii
au vãzut cum funcþioneazã un
cabinet stomatologic.
Activitãþile olimpiadei nu s-au
oprit aici, ele au continuat cu cele
legate de creativitate ºi tradiþii. Au
fost organizate expoziþii, recitãri de
poezie la care elevii s-au întrecut pe
ei înºiºi
Au mai fost prezentate activitãþi
de parada modei, la care au
participat atât elevi de la gimnaziu
cât ºi de la liceu. Rezultatele au fost
uimitoare. Elevii au dat dovadã de
multã imaginaþie. Au pãºit apoi ºi în
lumea teatrului, unde s-au transpus
în diverse personaje, care mai de
care mai amuzante ºi mai atractive.
La domeniul de creativitate, cel
mai vast ºi cu foarte multe activitãþi,
copiii au fost la înãlþime. Au dovedit
multã inventivitate ºi au creat o
mare diversitate de machete din
toate domeniile.
Apoi am mai avut invitaþi de la
Poliþia Agnita care ne-au purtat prin
trafic, de la Smurd care au fãcut
demonstraþii de acordare a primului
ajutor iar cei din domeniul bancar
ne-au fãcut dezvãluiri din atmosfera
financiara.
S-au realizat de asemenea vizite
informative la diferite instituþii din
Agnita dar ºi vizite culturale în Alba
Iulia ºi în împrejurimi.
ªi asta nu a fost tot, programul
este de abia la jumãtate de aceea
noi vom mai munci la acest proiect
ºi dupã sãrbãtori, cu speranþa cã vom
câºtiga unul din cele 103 premii.
La încheiere, eu, Dana
Zgabercea, coodonator al acestui
program din cadrul instituþiei
noastre felicit elevii pentru munca
depusã ºi îi aºtept în continuare sã
se implice la fel de mult ºi de intens.
Succes!
Prof. Dana Zgabercea

implicãm în foarte multe proiecte
sau programe distractive.
Datoritã lor am comunicat mai
mult între noi, ne-am cunoscut
ºi am lucrat împreunã, în echipã,
iar acest lucru ne-a unit foarte
mult. Activitatea care mi-a plãcut
cel mai mult a fost „Pacheþelul
sãnãtos”. Mi-ar plãcea sã
continuãm aceastã activitate ºi sã
venim cu noi reþete! Aceste
activitãþi parcurse împreunã vor
deveni amintiri frumoase ºi de
neuitat,
doar
datoritã
Olimpiadelor Kaufland!”
Raluca Novac:
„Activitãþile ne-au învãþat sã
comunicãm mai mult, sã ne
ajutãm reciproc, sã împãrþim, sã
cunoaºtem mai multe informaþii
unul despre celãlalt. Acestea au
jucat un rol important în viaþa
noastrã deoarece ne-au ajutat sã
redescoperim lucruri preþioase
ºi sã ne dezvoltãm capacitãþile!”
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )
„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

SFÂNTUL
SF
ÂNTUL IERARH ANDREI ªAGUN
ªAGUNA
A
Andrei ªaguna a fost unul dintre
cei mai mari ierarhi ai Bisericii
Ortodoxe Române din Transilvania,
în decursul secolului al XIX-lea. În
ziua de 21 iulie 2011, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a aprobat
canonizarea Sa la data de 30
noiembrie.
Sfântul Andrei ªaguna
(1808-1873)
Anastasie ªaguna s-a nãscut la
20 decembrie 1808, în localitatea
Miºcolþ, în nord-estul Ungariei, din
negustorii aromâni Naum ºi
Anastasia. Dupã ce a terminat
ªcoala greco-valahã din localitatea
natalã, tânãrul va urma studii de
Drept ºi Filosofie, la Budapesta. În
cele din urmã, tânãrul studios va
urma ºi cursurile de Teologie
Ortodoxã, în oraºul Vârºeþ. La
insistenþa arhiepiscopului romanocatolic ªtefan Ficher, tatãl viitorului
mitropolit, rãmânând falit, a trecut
la catolicism, împreunã cu toatã
familia, precum era legea pe atunci.
Aceeaºi lege însã prevedea ca, la
vârsta de 18 ani, copiii se puteau
întoarce la religia natalã. Astfel, la
vârsta de 18 ani, toþi cei trei copii ai
familiei ªaguna s-au întors la dreapta
credinþã ortodoxã.
În anul 1832, la vârsta de numai
24 de ani, Anastasie ªaguna se va
aºeza la Mãnãstirea sârbeascã
Hopovo, unde se va nevoi, ca frate,
vreme de un an. Mai apoi, în ziua de
12 octombrie 1833, el este tuns în
monahism, la Mitropolia din
Carlovit, primind numele Andrei. În

scurt timp, monahul Andrei ªaguna
va fi hirotonit ierodiacon ºi
ieromonah. Vreme de 13 ani, el va
sluji cu multã râvnã în Biserica
Ortodoxã a Serbiei. Nu dupã multã
vreme, el va fi hirotesit protosinghel
ºi arhimandrit, în semn de
recunoºtinþã pentru vrednica lui
slujire în cadrul Bisericii Ortodoxe
Sârbe.
În anul 1842, ieromonahul
Andrei ªaguna este numit profesor
la Seminarul Teologic Ortodox din
Vârºeþ, iar mai apoi este numit
egumen, la mãnãstirile ortodoxe
sârbeºti Iazac, Besenovo, Hopovo ºi
Kovil.
În anul 1846, dupã moartea
episcopului Vasile Moga, primul
episcop român din Sibiu,
arhimandritul Andrei ªaguna este
numit vicar-general al Episcopiei din
Sibiu. Mitropolitul ortodox sârb Iosif
Raiacici este cel care l-a instalat în
funcþie, hirotonia întru arhiereu a
pãrintelui ªaguna fiind sãvârºitã tot
de acesta, în Catedrala din Carloviþ,
în anul 1848.
Episcopul Andrei ªaguna s-a
implicat cu toatã puterea în miºcarea
revoluþionarã a românilor
transilvãneni, fiind co-preedinte al
Adunãrii Naþionale de la Blaj, din 3/
15 - 5/17 mai 1848. Adunarea
Naþionalã, formulând un document
cu 16 revendicãri politico-naþionale,
l-a ales pe episcop ca delegat de
seamã, în fruntea unei comisii, spre
a duce tratative cu împãratul, la
Viena.

Mitropolia din Sibiu fusese
desfiinþatã în anul 1701, aici
rãmânând numai o Episcopie.
Datoritã personalitãþii de seamã a
noului ierarh din Sibiu, în ziua de 24
decembrie 1864, Episcopia din Sibiu
este ridicatã pentru a doua oarã la
rangul de Mitropolie, având
autonomie proprie, desprinzându-se
de Mitropolia ortodoxã sârbã din
Carlovit.
Tot în anul 1864, dupã 16 ani de
rodnicã activitate bisericeascã,
culturalã ºi naþionalã, episcopul
Andrei ªaguna este numit mitropolit
al Ardealului. În acea vreme, slujbele
arhiereºti erau sãvârºite în Biserica
Greceascã din Sibiu, aflatã atunci pe
locul actualei catedrale. Deºi
mitropolitul nu a reuºit sã ridice o
catedralã în Sibiu, el a izbutit însã sã
cumpere actuala Reºedinþa
Mitropolitanã, precum ºi câteva
clãdiri din centrul oraºului.
În ziua de 28 iunie 1873,
vrednicul Mitropolit Andrei ªaguna
adoarme în Domnul, fiind îngropat,
în chip smerit, lângã Biserica Sfânta
Treime, din comuna Rãºinari, judeþul
Sibiu, precum a lãsat scris în
testament. Slujba de înmormântare
a fost sãvârºitã de un singur preot,
precum ºi-a dorit, ºi anume de
ieromonahul Gherman Bogdan,
duhovnicul sãu.
ªaguna a rãmas în amintirea
poporului ca un om al rugãciunii ºi al
faptei, fiind tot timpul prezent la
sfintele slujbe ºi în mijlocul
credincioºilor. La scurtã vreme dupã

trecerea la cele veºnice a
mitropolitului, în jurul sãu a luat
naºtere un adevãrat cult popular.
Astfel, în multe case creºtineºti din
Ardeal, chipul Mitropolitului ªaguna

Închinarea plãcutã lui Dumnezeu
– semnificaþia ºi mijloacele ei de exprimare
„Sã nu puneþi mãdularele
voastre ca arme ale nedreptãþii în
slujba pãcatului, ci daþi-vã pe voi
înºivã lui Dumnezeu,… dând lui
Dumnezeu mãdularele voastre, ca
pe niºte arme ale dreptãþii lui
Dumnezeu”. (Romani 6.13)
Esenþa închinãrii este
renunþarea.
Renunþarea este un cuvânt
neobiºnuit, neplãcut la fel ca ºi
cuvântul supunere. Aceasta implicã
pierdere ºi nimeni nu vrea sã piardã.
Renunþarea evocã imagini neplãcute
de acceptare a pierderii în luptã, a
renunþãrii la terminarea unui joc, ori
cedarea în faþa unui oponent
puternic. Cuvântul renunþare,
predare sau capitulare e folosit cel
mai mult în context negativ.
Criminalii prinºi capituleazã în faþa
autoritãþilor.
În cultura plinã de competiþie
de astãzi noi gândim cã niciodatã nu
vom da înapoi ºi niciodatã nu vom
ceda – deci nu auzim prea mult
despre renunþare. Dacã câºtigi, asta
e totul, renunþarea nu-ºi are loc în
gândire. Mai bine discutãm despre
câºtig, succes, baftã, victorie decât
despre pierdere, înfrângere, cãdere
ºi renunþare.
Dar capitularea în faþa lui
Dumnezeu este inima închinãrii.
Este rãspunsul natural la mãreaþa

dragoste ºi harul lui Dumnezeu. Ne
predãm pe noi înºine Lui, nu de fricã
ori ca o datorie, ci în dragoste,
„pentru cã El ne-a iubit întâi” (1 Ioan
4.10).
Dupã ce în primele unsprezece
capitole din Romani, explicã harul
incredibil al lui Dumnezeu pentru noi,
Pavel, ne îndeamnã sã capitulãm în
faþa lui Dumnezeu în închinare: „Vã
îndemn dar, fraþilor, pentru
îndurãrile lui Dumnezeu, sã înfãþiºaþi
trupurile voastre ca pe o jertfã vie,
sfântã, bine plãcutã lui Dumnezeu:
aceasta va fi din partea voastrã o
slujbã duhovniceascã” (Romani
12.1).
Adevãrata închinare – aducând
plãcere lui Dumnezeu – se petrece
când tu te predai pe deplin lui
Dumnezeu. Observãm cã jertfã
înseamnã aducerea trupului tãu lui
Dumnezeu.
Dãruirea ta totalã înaintea lui
Dumnezeu este ceea ce înseamnã
închinare.
Aceastã acþiune este o
capitulare personalã ºi este numitã
în mai multe feluri: consacrare,
întronarea lui Iisus Hristos ca Domn,
luarea crucii tale, omorârea Eului din
tine, cedarea în faþa Duhului Sfânt.
Este important ceea ce faci mai mult
decât ceea ce zici. Dumnezeu vrea
viaþa ta – ºi o vrea întreagã. Nouãzeci
ºi cinci la sutã nu e suficient.

Existã trei bariere care
blocheazã supunerea noastrã totalã
înaintea lui Dumnezeu: frica,
mândria, ºi confuzia. Nu realizãm cât
de mult ne iubeºte Dumnezeu, ºi noi
vrem sã controlãm vieþile noastre ºi
înþelegem greºit însemnãtatea
renunþãrii.
Mã pot eu încrede în
Dumnezeu? Încrederea este un
ingredient esenþial al supunerii. Tu
nu te vei supune lui Dumnezeu pânã
nu te încrezi în El, dar tu nu te poþi
încrede în El pânã tu nu-L cunoºti
mai bine. Frica ne þine departe de
supunere, dar dragostea biruieºte
frica. Cu cât realizezi mai mult cât
de mult te iubeºte Dumnezeu cu atât
mai uºor supunerea ta este mai
uºoarã.
Cum ºtii cât de mult te iubeºte
Dumnezeu? El îþi dã multe evidenþe.
Dumnezeu spune cã:
- te iubeºte („Dumnezeu a iubit
lumea” (Ioan3.16));
- te cunoaºte („Tu… cunoºti
toate cãile mele”. (Psalm 138.3));
- este preocupat de fiecare
aspect al vieþii tale („Cât despre voi,
pânã ºi perii din cap, toþi vã sunt
numãraþi”. (Matei 10.30));
- þi-a dat capacitatea sã te
bucuri de tot felul de lucruri
(„Dumnezeu, ne dã toate lucrurile
din belºug, ca sã ne bucurãm de ele”.
(1 Timotei 6.17));

- are numai planuri bune pentru
viaþa ta („cu privire la voi, zice
Domnul, am gând bun, nu rãu, ca sã
vã dau viitorul ˆi nãdejdea”. (Ieremia
29.11));
- te iartã („Tu Doamne, eºti bun
ˆi blând ˆi mult-milostiv tuturor celor
ce te cheamã pe tine ” (Psalm 85.4));
ºi
- are îndelungã rãbdare cu tine
(„Domnul este îndelung rãbdãtor”
(Psalm 144.8)).
Dumnezeu te iubeºte infinit mai
mult decât tu îþi poþi imagina.
Cea mai extraordinarã expresie
a dragostei Lui este jertfirea Fiului
Sãu pentru tine: Dumnezeu Îºi aratã
dragostea faþã de noi prin faptul cã,
pe când eram noi încã pãcãtoºi,
Hristos a murit pentru noi (Romani
5.8). Dacã vrei sã înþelegi cât de
important eºti înaintea lui
Dumnezeu, priveºte la Hristos cu
mâinile pironite pe cruce, spunând:
„Te iubesc atât de mult! Mai bine
mor decât sã trãiesc fãrã tine.”
Dumnezeu nu este un stãpân
crud de sclavi ori un terorist care
foloseºte forþa brutã sã ne
constrângã la supunere. El nu
încearcã sã distrugã voinþa noastrã,
dar ne curteazã în aºa fel încât noi
de bunã voie ne predãm lui.
Preot Ionuþ Popescu
Parohia Noiºtat
(continuare în pagina 6)

era aºezat lângã icoane, el fiind vãzut
ca cel care a contribuit decisiv la
renaºterea vieþii naºionale, politice,
culturale ºi spirituale a românilor
transilvãneni.
Andrei ªaguna, cãrturarul
cu viaþa sfântã
Andrei ªaguna a arãtat o mare
grijã pentru bunul mers al ºcolilor de
la sate, o parte înfiinþate chiar de el,
precum ºi pentru Institutul Teologic
din Sibiu. De asemenea, ierarhul s-a
ocupat ºi de organizarea
învãþãmântului ortodox românesc de
toate gradele din Transilvania. Sub
îndrumarea lui s-au înfiinþat aproape
800 de ºcoli în Arhiepiscopia Sibiului,
toate îndrumate de Biserica
Ortodoxã. Ierarhul a tipãrit mai
multe manuale ºcolare, cerând
profesorilor de seamã sã scrie ºi ei
manuale, pentru disciplinele lor, spre
a fi tipãrite.
Pentru ajutorarea celor fãrã
resurse materiale, episcopul a
înfiinþat la arhiepiscopie mai multe
fundaþii, din care se acordau burse.
Sunt renumite bursele Emanuil
Gojdu, dãruite de un avocat aromân
din Budapesta.
Andrei ªaguna a înfiinþat
tipografia eparhialã din Sibiu, aici
tipãrindu-se, numai în vremea lui,
peste doua sute de lucrãri, precum ºi
ziarul “Telegraful Român”, care va
apãrea neîntrerupt, încã din ziua de
3 ianuarie 1883. În anul 1852, la
aceastã tipografie va lua naºtere ºi
calendarul bisericesc, în forma de
agenda, care se va tipãri pânã astãzi.
În anul 1868, pentru buna
organizare a Bisericii Ortodoxe din
Transilvania, mitropolitul a întocmit
un renumit Statut Organic de
Funcþionare. De asemenea, el este
ºi autorul câtorva lucrãri de teologie.
Tot el contribuie semnificativ ºi la
înfiinþarea Asociaþiei Astra, pentru
literaturã ºi culturã naþionalã, în anul
1861.
Pr. Rebegel Marius
Parohia Ruja
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Închinarea plãcutã lui Dumnezeu ªedinþã la Protopopiatul Agnita
– semnificaþia ºi mijloacele ei de exprimare
(continuare din pagina 5)
Dumnezeu este iubitor ºi eliberator, ºi
predându-ne Lui ne aduce libertate ºi nu robie.
Când ne predãm Domnului în întregime,
descoperim cã nu este un tiran, ci un salvator;
nu un ºef, ci un frate; nu un dictator, ci un
prieten.
Recunoaºterea limitelor noastre. A doua
barierã la o capitulare totalã este mândria
noastrã. Noi nu vrem sã admitem cã suntem
nu numai fãpturi, ci ºi responsabili a tot ceea
ce facem. Este o ispitã veche: „veþi fi ca
Dumnezeu” (Geneza 3.5). Acea dorinþã – de a
avea controlul absolut – este cauza la foarte
mult stres în viaþa noastrã. Viaþa este o luptã,
dar mulþi oameni nu realizeazã cã aceasta este
lupta noastrã, ca ºi Iacov, este o luptã realã cu
Dumnezeu! Noi vrem sã fim Dumnezeu, ºi nu
avem nici o ºansã sã câºtigãm aceastã luptã.
Aiden Wilson Tozer a spus: „Raþiunea
pentru care mulþi continuã sã aibã probleme,

în continuã cãutare, fãcând un progres mic în
viaþã este cã ei încã nu au venit la capãt cu ei
înºiºi. Noi încã încercãm sã dãm dispoziþie ºi
sã ne interferãm cu lucrarea lui Dumnezeu în
noi”.
Noi nu suntem Dumnezeu ºi niciodatã nu
vom fi. Suntem fiinþe umane.
Când încercãm sã fim Dumnezeu sfârºim
ca ºi Satana, care a dorit acelaºi lucru. Noi
acceptãm umanitatea noastrã in mod
intelectual, dar nu emoþional. Când ne
confruntãm cu limitãrile noastre, reacþionãm
cu iritare, mânie ºi resentiment. Noi vrem sã
fim mari, deºtepþi, puternici, talentaþi, frumoºi
ºi bogaþi. Vrem sã avem de toate ºi sã facem
de toate ºi ne tulburãm când nu se poate aºa
ceva. Când observãm cã Dumnezeu le-a dat
la alþii trãsãturi pe care noi nu le avem,
rãspundem cu invidie, gelozie ºi compãtimire.
Preot Ionuþ Popescu
Parohia Noiºtat

Familia în perspectiva Sf.
IoanGurã de Aur (I)

La sediul Protopopiatului Agnita, judeþul Sibiu, în 17 noiembrie, a avut loc ºedinþa
administrativã lunarã, în cadrul cãreia domniºoara Daniela Anghel, reprezentanta Asociaþiei
„React“ din Sibiu, a prezentat preoþilor din parohiile de pe Valea Hârtibaciului proiectele
derulate de aceastã asociaþie în colaborare cu Arhiepiscopia Sibiului, prin Departamentul
social din cadrul eparhiei. Preoþii din Protopopiatul Agnita au avut posibilitatea sã afle mai
multe despre activitãþile social-filantropice ale Arhiepiscopiei Sibiului ºi ale Asociaþiei „React“,
dar ºi despre modul în care pot beneficia de sprijin în parohii pentru a deschide centre sociale
ºi alte instituþii de ocrotire a persoanelor nevoiaºe.
Cursuri de prim-ajutor
La întâlnirea de la Protopopiatul Agnitei a fost prezent ºi inspectorul social Tiberiu Kiss,
reprezentant al Departamentului social din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, prezentând preoþilor
oportunitãþile de sprijin în furnizarea de servicii sociale.
Au mai fost prezente la ºedinþã domniºoarele Monica ªipoº ºi Andra Niþu,
reprezentante ale „SMURD“ Sibiu, care au prezentat un curs teoretic ºi practic de
acordare a primului-ajutor în caz de rãnire, accidente, arsuri, stop cardio-respirator
sau alte situaþii-limitã. Aceastã primã vizitã este consideratã un început al unei
eventuale colaborãri mai îndelungate.
(Pr. Cosmin Coºorean)

Taina Sfântului Maslu la parohia
Noiºtat, de sãrbãtoarea „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil”

Pentru unul ca acesta mã voi lãuda; iar pentru mine
însumi nu mã voi lãuda decât numai în slãbiciunile mele.
ne spune Sf. Ap. Pavel în epistola cãtre Corinteni în cap. 12, versetul 5.
Iatã dar pentru ce biserica noastrã
ortodoxã îmbrãþiºeazã ºi în acelaºi timp
propovãduieºte învãþãturile sfinþilor pãrinþi
care ºi-au închinat întreaga lor viaþã lui Hristos.
Perdicile, catehezele, cuvintele de învãþãturã,
propovãduirea Cuvântului nu vin de aiurea, din
auzite sau din gândirea fiecãruia – cum fac
alte aºa-zise biserici – ci ele ne sunt tâlcuite ºi
explicate în mod direct de cei care în primele
veacuri au îndeplinit exact porunca liturgicã
“toatã viaþa noastrã lui Hristos Dunezeu sã o
dãm”, ºi cei pentru care noi credincioºii ne
putem lãuda (cum ne spune Sf. Ap. Pavel) adicã
sfinþii pãrinþi ai bisericii noastre.
Hristos a ridicat cununia la rangul de tainã
iar sfinþii pãrinþi au explicat aceastã
îndumnezeire a ei ºi de aceea cuvântul nostru
de astãzi se opreºte la învãþãturile Sf. Ioan
Gurã de Aur despre Taina Cununiei.
Dar sã vedem ce este familia? Este “chipul
lui Dumnezeu, însuºi” spune Sfântul Ioan Gurã
de Aur. Taina Cununiei uneºte un bãrbat ºi o
femeie, îi “încununeazã într-un trup”, încât cei
doi devin una. Metoda aceasta a cãsãtoriei
trebuie înþeleasã fiinþial, ei doi rãmânând totuºi
douã persoane, dar într-o unitate ontologicã.
Sfânta Treime este prototipul cãsãtoriei.
Dumnezeu nu este o singurã persoanã ºi nu
poate fi conceput decât în Treime de persoane.
De aceea a spus: “nu e bine sã fie omul singur”
(Fac. 2, 18), dupã care “bãrbat ºi femeiei - a
fãcut pe ei ºi a chemat numele lui om” (Fac. 1,
27). Sfântul Ioan Gurã de Aur comenteazã
astfel: “vorbind de doi, Dumnezeu vorbeºte de
unul singur”. Astfel, omul este întreg, fiinþial
vorbind, numai în dualitatea bãrbat-femeie.
Monahismul este o înfrângere a firii omeneºti.
Dar aceasta de o fiinþime a cuplului conjugal
îºi are sensul numai în iubire. Iubirea
presupune douã persoane, douã eu-uri, care se
iubesc pe temeiul reciprocitãþii, încât cele douã
eu-uri devin una în iubire, dar rãmân de
neconfundate între ele: “cel iubit este pentru
cel ce iubeºte identic cu sine” spune Sfântul
Ioan Gurã de Aur, ºi mai departe “însuºirea
iubirii este de aºafel, ca cel ce iubeºte ºi cel
iubit nu par sã formeze douã persoane
deosebite, ci un singur om”. Aceastã iubire,
prin Taina Cununiei, uneºte pe bãrbat ºi pe
femeie într-un trup, într-o bisericã micã, cum
se exprimã acelaºi sfânt pãrinte: “cãsãtoria este

un chip tainic al Bisericii”. Prin cununie Hristos
devine izvor ºi putere transfiguratoare a vieþii
conjugale, modelând ºi sfinþind familia. În
Hristos iubirea dintre soþi se intensificã, se
adânceºte, primeºte ºi dãruieºte, se înnobileazã
continuu, ºi mai presus de toate, se
îndumnezeieºte. De aceea scrie Apostolul:
“Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos
ºi în Bisericã” (Ef. 5, 32). Astfel cãsãtoria
capãtã caracter teandric, având în centru
dragostea în Hristos. Dacã pentru monahi
relaºâþia cu Dumnezeu este nemijlocitã, ei
pãrãsind, din iubire de Dumnezeu, toate ale
lumii, pentru cei cãsãtoriþi Hristos se descoperã
prin har, prin celãlalt. Cei doi privesc pe Hristos
privindu-se unul pe altul, ºi acest “altul” este
iubirea Lui, care e darul harului. În celãlalt
sãlãºluieºte chipul lui Dumnezeu ºi de aceea
celãlalt ni se aratã vrednic de o iubire
nesfârºitã. De aceea creºtinul cãsãtorit nu se
lipseºte de urcuºul duhovnicesc, de sfinþenie ºi
unirea cu Dumnezeu. Concepþia Sfântului Ioan
Gurã de Aur despre cãsãtorie nu este
sistematicã pentru cã nu-ºi propune sã ofere o
schemã cuprinzãtoare a ei, dar aceasta nu
înseamnã cã este lipsitã de originalitate. Ea
reflectã demersul gândirii lui, de a rãspunde
diferitelor probleme ºi provocãri ce apar de
fiecare datã în viaþa omului. Mãrturisirea din
prima perioadã a vieþii lui, adicã fecioria are
prioritate (chiar ºi temporalã) faþã de cãsãtorie,
cu sublinierea cã ºi prima pereche de oameni
putea sã trãiascã în Grãdina Raiului o viaþã
îngereascã fãrã nevoia instinctului sexual. Întradevãr pe temei biblic unirea trupeascã este
posterioarã cãderii, iar Sf. Ioan Gurã de Aur a
interpretat acest fragment ca profeþie. Dupã
pãrerea sa rãspândirea neamului omenesc nu
ar presupune cãsãtoria, de vreme ce ar fi fost
suficientã intervenþia directã a luiDumnezeu,
Creatorul omului. Începutul cãsãtoriei este
aºadar localizat în textele de la Facere, ce
urmeazã imediat dupã relatarea alungãrii
protopãrinþilor din Paradis; astfel cãsãtoria ar
urma cronologic cãderii ca ºi consecinþã a
pãcatului, cãdere ce este ºi cauzã a morþii ca
pedeapsã.
(va urma).
Pr. Toacºe Adrian Cornel
Parohia Mihãileni

Anul acesta Sãrbãtoarea Sfinþilor
„Arhangheli Mihail ºi Gavriil” a fost
prãznuitã Duminicã 8 Noiembrie, prilej
cu care s-a sãvârºit Taina Sfântului
Maslu, deoarece Sfinþii Arhangheli sunt
ocrotitorii Sfântului locaº din Noiºtat.
Taina Sfântului Maslu este lucrarea
sfântã sãvârºitã în numele Sfintei Treimi,
de cãtre preoþii Bisericii, prin care se
împãrtãºeºte credinciosului bolnav harul
nevãzut al tãmãduirii sau uºurãrii
suferinþelor trupeºti, întãrirea sufleteascã,
iertarea pãcatelor. Partea vãzutã constã din
ungerea cu untdelemn sfinþit, dupã ce s-a
invocat prin rugãciuni speciale mila lui
Dumnezeu prin puterea Sfântului Duh
asupra celui bolnav.
Urmând îndemnul Mântuitorului de a
ne iubi unii pe alþii ºi de a fi solitari unii
cu alþii, în cadrul acestei slujbe s-au
pomenit ºi cei în suferinþã din spitale care
suferã ºi pãtimesc în urma incendiului de
la clubul “Colectiv”.

Colindã, Doamne, colind
Maria Daniela Lorinkzi
Colindã-mã, Doamne, în noaptea
preafrumoasã a Luminii, eu mã rog
de Tine în colind sporeºte-mi dragostea
preafrumoasã a Dãruirii
Colindã-mã, Doamne, e timpul
împãrãþiei ºi-a strãlucirii neînserate,
ºi mã rog de Tine, venit-a timpul
bucuriei ºi-a Învierii
Colindã-mã, Doamne, cu plânsul
Tãu alinã-mi raza sfintelor iubiri
pe fireasca-mi trudã
ºi-acoperã obrazul fulgilor cu
neprihana gânguritã-a celor
pe care-i laºi sã vinã la Tine!
Colindã-mã, Doamne, colind
cu ramuri de finic împodobind
sufletu-mi fãcut sãlaº
colindã-mã, Iisuse drag, colind
ºi mã rog de Tine
sã înviez cu Tine colind!
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Calendarul românesc popular –
sãrbãtori ºi obiceiuri
Românii folosesc, pe lângã calendarul oficial, unul neoficial – calendarul popular – creat de
popor ºi transmis folcloric. Spre deosebire de calendarul bisericesc oficial ºi de calendarul civil,
care constituie doar un tabel al zilelor grupate pe sãptãmâni ºi luni, calendarul popular indicã
timpul optim pentru arat ºi semãnat, pentru recoltat, pentru adunat plante....
Decembrie (denumire popularã = andrea, undrea1, luna lui Andrei2)
Sfaturi economice
În aceastã lunã gospodarii au grijã de mãrhãi (vite), de galiþe (pãsãri), vãd cum se prezintã
hotarul ºi grãdinile. Se aduc lemne, se mai duce gunoi pe hotar. Vitele trebuie bine îngrijite
(tãrâþe cât de des), altfel slãbesc ºi nu rãzbesc la primãvarã. Pivniþele se aerisesc din când în
când ºi se afumã cu pucioasã dacã miroase a mucegai. Când e ger mare, se astupã ferestrele
pivniþei. Vitele sã fie bine îngrijite, scoase la aer ºi nu trebuie adãpate cu apã prea rece.
Odinioarã fetele se spãlau cu prima zãpadã, ca sã fie mai frumoase ºi mai drãgãstoase.
Oamenii credeau cã la Crãciun, Anul Nou ºi Boboteazã animalele vorbesc la miezul nopþii.

„Eu cred cã veºnicia s-a nãscut la sat” L. Blaga
Semne ale vremii (meteorologie popularã):
- dacã e ger ºi zãpadã, vara va fi cãlduroasã ºi cu grâu mult (Sãsãuº, Retiº)
- va fi iarnã grea dacã iepurii se apropie de sat ºi se aratã multe gâºte sãlbatice (Nucet,
Cornãþel)
- gerul uscat înseamnã secetã în iunie (Noiºtat, Bãrcuþ)
- nor, ploaie sau ninsoare de Crãciun înseamnã cã va fi un an bun
- ploaie de Crãciun înseamnã Paºti friguros (Brãdeni, Retiº)
- dacã ninge de Sf. ªtefan (27 decembrie), anu’ va hi bun (Fofeldea)
- Dacã-i ger la început, va fi aºa 10 sãptãmâni
- Decembrie ceþos ºi Moº Crãciun zãpãdos prevestesc an mãnos
- Tina (noroiul) din decembrie înseamnã gheaþã în martie
- Crãciun negru – Paºti albe
- Dacã la Crãciun bate vântul, iarna se va gãta devreme
- Tunetul din câºlegi prãpãdeºte rapiþa
Prof. Mircea Drãgan Noisteteanu
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EI S-AU NÃSCUT ÎN
D E C E M B R I E
Dragomir Tiberiu
01 dec
86 de ani
Retiº
Anghel Ileana
01 dec
83 de ani
Ighiºu Vechi
Sãsãujan Ioan
02 dec
80 de ani
Chirpãr
Solomon Gheorghe
03 dec
84 de ani
Stejãriºu
Câmpu Gheorghe
03 dec
80 de ani
Stejãriºu
Stoica Ruxandra
04 dec
86 de ani
Retiº
Prescurea Elvira
05 dec
93 de ani
Merghindeal
Rembea Ana
06 dec
88 de ani
Nocrich
Neamþu Maria
07 dec
84 de ani
Alþâna
Brâncovianu Ana
07 dec
83 de ani
Þichindeal
Coman Maria
07 dec
83 de ani
Retiº
Cumpãnaº Eugenia
09 dec
93 de ani
Apoº
Coman Amalia
09 dec
85 de ani
Roºia
Ignat Silvia
10 dec
88 de ani
Ilimbav
Sân Octavian
12 dec
91 de ani
Merghindeal
Mihãilescu Ioana
12 dec
89 de ani
Movile
Suciu Eugenia
12 dec
82 de ani
Peliºor
Pleºca Amalia
13 dec
85 de ani
ªalcãu
Câmpu Ioan
13 dec
82 de ani
Stejãriºu
Nan Nicolae
14 dec
85 de ani
Cornãþel
Bunea Silvia
14 dec
82 de ani
Chirpãr
Roman Eugenia
16 dec
88 de ani
Bîrghiº
Oros Maria
17 dec
87 de ani
Vecerd
Iaschi Ioan Walter
17 dec
82 de ani
Alþâna
Goian Maria
17 dec
80 de ani
Chirpãr
Solomon Silvia
18 dec
86 de ani
Caºolþ
Radu Maria
18 dec
83 de ani
Caºolþ
Chira Maria
19 dec
94 de ani
Dealu Frumos
Boariu Maria
20 dec
91 de ani
Ghijasa de Jos
Marin Elena
21 dec
86 de ani
Marpod
Stãnuleþ Ana
21 dec
82 de ani
Chirpãr
Otvos Eleonora
23 dec
87 de ani
Movile
Miruþ Victoria
23 dec
84 de ani
Retiº
Vãlcan Victoria
23 dec
81 de ani
Moardãº
Gutic Maria
24 dec
85 de ani
Vãrd
Stãnuþ Eugenia
25 dec
89 de ani
Ighiºu Vechi
Avrigean Susana
25 dec
82 de ani
Roºia
Benchea Onoriu
27 dec
81 de ani
Nocrich
Tecoanþã Ioan
28 dec
87 de ani
Alþâna
Florea Ioan
29 dec
83 de ani
Stejãriºu
ªulumberchian Ioan
29 dec
83 de ani
Bîrghiº
Oros Ioan
30 dec
94 de ani
Dealu Frumos
Vulea Elena
31 dec
96 de ani
Merghindeal
Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã ºi bucurii din partea urmaºilor
Celor ce nu mai sunt, le dorim odihnã veºnicã de-a dreapta Tatãlui.

1

Andrea, Indrea, Undrea < dac. An-Dar = Sfârºitul Anului
Doar în românã numele Apostolului Andrei, cel ce a propovãduit creºtinismul în Dacia Ponticã, a fost
asociat cu luna în care se botezau foarte mulþi convertiþi
2

Retrocedare
Dan Herciu
la început dai tot
de fiecare datã mai mult decât ai
apoi pãcãtoasa necesitate
de a recupera începe sã te macine
ca pe un dependent de heroinã
atunci e momentul când începi sã pierzi. ºi
pierzi. invariabil.
/ – ºtii, viaþa e o pãpuºã ruseascã: „obiect
similar într-un alt obiect similar”.
(un pãcat acoperã pe altul)
(o tristeþe acoperã pe alta)
(o iubire acoperã pe alta)
(o femeie acoperã pe... nu! o femeie nu) /
toatã lumea ta (o cantitate de oameni de
altfel neglijabilã)
se opreºte din expansiune
ºi îþi dai seama cã nici un om nu este, întrun fel sau altul, special
ei sunt diferiþi doar prin numãrul de pãcate
începi sã alergi pe strãzi / sã urli în gura
mare cât de mult iubeºti tu ºi ce suflet mare ai
/ sã te rogi de toþi trecãtorii / ãia indiferenþi ºi
insensibili / sã intre la tine în inimã ºi sã vadã
cã este umplutã pânã la refuz cu bune intenþii /
de fapt vrei aºa puþin de la viaþã ºi ai fost greºit
înþeles / bla. bla. bla.
totul e prea fierbinte. te opreºti.
atunci e momentul când ar trebui sã plouã.
ºi plouã. invariabil.

Îmi eºti reazem orei pustiite
Francisc Lorinkzi
Îmi eºti reazem orei pustiite
În nãvoade aruncate-n adâncimi
Un fagure ce scânteie-n treimi
Dulceaþã dai clipelor zdrelite.
Amurgul se rãstoarnã pe rãzoare
În aplecare altar sã-mi fii, nocturn
Stele coapte sã îþi culeg din turn
Sã risipim amiezile din soare.
Cu braþele întinse-n dezmierdare
Fanatice-i dorinþe mã sãdeºti
Sunt pradã în aprinsele smârdare
Goluri alpine mã umplu de poveºti;
Secundele îmi curg peste hotare
Când nisipul din clepsidre îl sporeºti.

Nastratin ºi tribunalul
O perioadã din viaþa lui, la drept vorbind
destul de scurtã, Nastratin Hogea a fost
angajat ca portar la Tribunalul central din
Shiraz, în Iran.
Treaba lui era sã trieze publicul, verificând
identitatea fiecãruia.
Un ins a venit într-o zi ºi a cerut sã-l vadã
pe judecãtorul principal.
- A, nu se poate, a spus Nastratin.
- ªi de ce, mã rog?
- Pentru cã în momentul ãsta e în ºedinþã,
la tribunal.
- ªi mai dureazã mult? Când o sã iasã
- Depinde, a rãspuns Nastratin, dacã e
declarat vinovat sau nu.

CELUI CE
SE-NTOARCE
Nicu Ganea

RUGÃ
Ioan Gyuri Pascu
Un suflet alb ºi pur se ridicã la cer
ºi spuse:
„Doamne, de prea mult nu-þi cer,
Aº vrea sã fiu în continuare de folos
Omului de jos.
Sã-i fiu alinare
Când nãdejde nu mai are
Când e pierdut ºi-mpovãrat
Când Ceru-i pare-ntunecat
ªi sã te vadã îi e greu!”
Atuncea Bunul Dumnezeu
îl fãcu curcubeu!

Oh, rãtãcitule! Itaca s-a întors la tine
Când port deschis þi-a fost mereu iubirea
Cu Troia te-ai jucat un joc de-a amãgirea
N-au fost acolo nici Elene nici Sabine
Nu te-a iubit nici Ajax nici Ahile
Cât te-au dorit bãtrânii – un câine ºi-un
porcar.
În ziua încercãrii arcului, mãcar
Destramã dimprejurul tãu chemãri abile
Rãtãcitor la Circe tu nu ai fost mereu
Dar te-a visat în miezul nopþii Polifem
Viteaz, cercând un cal de lemn
În drumul spre o Troie a altui Odiseu
Na-i fost altundeva, Ulise,
Tu nu te-ntorci de nicãieri
Ibovnic Penelopei, doar Homer
Te-a dus de nas cu isteþime printre vise.
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Sfântul Martin - sãrbãtoare germanã la ºcoala germanã
vampirii ºi scheleþii aferenþi, chiar dacã
cele douã evenimente au loc cam în acelaºi
timp.
Martin (nãscut în 316, pe vremea
primului împãrat creºtin Constantin cel
Mare, care ar fi trãit în perioada 280-337)
a fost soldat în armatã. Ce l-a determinat
sã devinã misionar ºi sã se retragã ca
pustnic, pe o insulã? O întâlnire cu Iisus.
În 334, Sf. Martin a fost aproape de oraºul
francez Amiens ºi într-o zi rece de iarnã a
întâlnit un cerºetor în zdrenþe, care
tremura de frig. Pentru cã trecãtorii nu lau ajutat, Martin ºi-a înjumãtãþit haina lui
cu sabia, dând jumãtate cerºetorului, sã
se încãlzeascã. În noaptea urmãtoare, în
vis i-a apãrut Iisus ºi un înger cu jumãtatea
de pelerinã donatã, iar Martin a înþeles cã
trebuie sã-ºi pãrãseascã serviciul militar
ºi sã fie numai în slujba lui Dumnezeu.

A devenit tradiþie ca în seara zilei de
11 noiembrie copiii de la grãdiniþã-secþia
germanã - prof. Robu Zamfir Petronela ºi
de la ªcoala Gimnaziala G. D. Teutsch
Agnita secþia germanã: clasa pregãtitoare
- învãþãtor Creþu Rodica, clasa I B învãþãtor Jeanneaux Ana-Maria, clasa a IIa B - învãþãtor Hasu Alexandra ºi clasa a
IV- a B - inv. Kraus Kurt, sã aprindã
lampioane ºi sã defileze în parcul G. D.
Teutsch, cu ocazia sãrbãtoririi Sf. Martin
Ziua Sfântului Martin este sãrbãtoarea
lui Martin din Tours, fixatã în calendarul
catolic ºi protestant la data de 11

noiembrie. Acest obicei provine din lumea
anticã, din Imperiul Bizantin, în care
creºtinii sãrbãtoreau Ziua Sfântului Martin
(11 noiembrie) ca pe ultima mare
sãrbãtoare de dinaintea postului de 40 de
zile al Crãciunului. În seara zilei de Sf.
Martin are loc în Europa Apuseanã o
procesiune a copiilor, în care aceºtia
parcurg un anumit traseu cu lãmpaºe în
mâini ºi cântând cântecul lui Martin
Acest
obicei
german
(„Laternumzug”) nu are nimic de-a face
cu Halloween-ul, sãrbãtoarea pãgânã
importatã din America cu tot cu strigoii,

FESTIVALUL TOAMNEI ªI SEARA DOVLEACULUI LA MARPOD
- Ediþia a V-a
Toamna, anotimpul culorilor, regina
recoltelor, rãspândeºte în jur aroma
amintirilor din trecut, emoþia unui nou
început ºi, totodatã, a unui sfârºit. Fiecare
frunzã cãzutã ne aminteºte cât de efemeri
suntem ºi cât de trecãtoare sunt toate.
Toamna aduce cu sine vremea de altãdatã,
când toate frãmântãrile erau mici, dar totuºi
foarte importante pentru noi, în acea
vreme.
Vântul rece are miros de plãcintã de
dovleac, dulceaþã de gutui sau mere
coapte. Uliþele vesele ºi vii sunt acum
calme ºi neprimitoare, solitare ºi
nesfârºite, iar zgomotul zilelor de varã se
pierd în vãzduh. Nu se mai aud decât
sunetul picãturilor de ploaie ºi ºuieratul
vântului pe la streºini.

Pentru a mai înveseli atmosfera, noi,
cadre didactice ºi elevi, deopotrivã, am
iniþiat un proiect intitulat “Festivalul
toamnei”, proiect, care anul acesta a ajuns
la a cincea ediþie ºi se bucurã de un real
succes, atât în rândul elevilor, profesorilor,
cât ºi în rândul pãrinþilor.
Festivalul ºi-a deschis porþile în 26
octombrie ºi s-a desfãºurat pe o perioadã
de o sãptãmânã culminând cu „Seara
Dovleacului”, în data de 29 octombrie.
Aceastã activitate extracurricularã vine
în întâmpinarea elevilor ca o modalitate
eficientã de iniþiere în cunoaºtere, de
formare culturalã a elevilor, de punere în
valoare a unor abilitãþi de care dau dovadã
ºi are ca obiectiv general dezvoltarea

abilitãþilor de comunicare, de relaþionare
ºi de lucru în echipã, prin antrenarea
elevilor, a cadrelor didactice, a pãrinþilor
ºi a unor membri ai comunitãþii locale în
derularea unor activitãþi educative, de
creaþie ºi de culturã.
Obiectivele specifice se referã la
folosirea darurilor naturii în crearea unor
produse noi; dezvoltarea ºi stimularea
expresivitãþii, imaginaþiei ºi a creativitãþii
elevilor; valorificarea experienþei cadrelor
didactice în abordarea activitãþilor
extracurriculare; organizarea unei
expoziþii, a programului artistic în timpul
cãrora sã fie valorificate atât cunoºtinþele
dobândite pe parcursul activitãþilor
tematice, cât ºi a lucrãrilor realizate;
încurajarea iniþiativei individuale ºi de
grup.
Astfel, proiectul cuprinde douã
secþiuni: prima dintre acestea cuprinde
activitãþi de abilitãþi practice, în care elevii
confecþioneazã mãºti ºi felinare – bostan,
necesare în cea de-a doua secþiune. De
asemenea, cei mai talentaþi, sunt antrenaþi
în ateliere de picturã sau ateliere de
teatru.
Întrucât nu putem îngrãdi progresul
ºi avalanºa de informaþie caracteristicã
evoluþiei umane, este imperios necesar
ca informaþia sã fie asimilatã

corespunzãtor pentru o dezvoltare
armonioasã a personalitãþii elevului.
În acest sens, am propus elevilor
activitatea intitulatã ”Seara Dovleacului”,
asemãnãtoare Halloween-ului, dar menitã
sã înlãture prejudecata cã aceastã
sãrbãtoare nu se încadreazã în peisajul
cultural românesc. Pentru a evita pericolul
imitaþiei ºi asimilãrii greºite a
semnificaþiei acestei sãrbãtori, am reuºit
sã creem un eveniment, care sã stimuleze
capacitãþile creative, intelectuale ºi
afective ale elevilor.
În data de 29 octombrie, sub
îndrumarea atentã a doamnelor
învãþãtoare ºi a profesorilor diriginþi, elevi
de toate vârstele (de la clasa pregãtitoare,
pânã la clasa a VIII-a) au pornit o paradã a
felinarelor. Doar voioºia copiilor
întrerupea liniºtea ºi monotonia unei seri
obiºnuite de toamnã.
Cu obrajii ºi mâinile înroºite de frig,
dar cu inimile ºi sufletele calde, au ajuns
la ºcoalã. Aici i-au aºteptat coºuri cu fructe,
care mai de care, ºi plãcinte proaspete,
aburinde ºi îmbietoare.
Copiii au pregãtit un scurt program
artistic, pe care l-au prezentat cadrelor
didactice ºi pãrinþilor prezenþi, dupã care
s-au înfruptat din bunãtãþile pregãtite, au
dansat, au cântat ºi s-au distrat copios.
A consemnat prof. Bianca Dotcoº
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