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Cu toate cã vremea a fost urâtã, cu vânt ºi aspect de vifor,
sâmbãtã 12 noiembrie, ora 14, în faþa Poºtei din Agnita s-au
adunat mulþime de pãrinþi ºi copii. Toþi au rãspuns invitaþiei
lansatã de societatea Netex Consulting, de a participa la
iniþiativa de suflet „One World, One Sky” (O lume, un cer)

Evenimentul a fost organizat în toate localitãþile din
România, în care societatea Netex Consulting are deschise

Cel mai important eveniment
cultural al oraºului Agnita, Festivalul
Naþional „Cânt ºi joc pe Hârtibaci” a
bucurat inimile iubitorilor de folclor
care avut parte, timp de douã zile, de
adevãrate regaluri, cum a remarcat
prezentatorul concursului, îndrãgitul
interpret Traian Stoiþã.

Pentru acest eveniment Casa de
Culturã „Ilarion Cociºiu” a îmbrãcat o
þinutã adecvatã. Holul a gãzduit o
minunatã expoziþie de costume
populare, realizate de Þarog Sanda,
meºterã de artã popularã din Cincu. Tot
în hol spectatorii au remarcat
frumoasele tablouri ale artistei plastice
Rodica Þichindelean, din Agnita.

Scenografia realizatã de Arpad Lorenkzi a fost
remarcatã atât de spectatori cât ºi de actorii care au
pãºit pe scenã

A XXI-a ediþie de tezaur folcloric la Agnita

CU COPIII, PENTRU COPIICU COPIII, PENTRU COPIICU COPIII, PENTRU COPIICU COPIII, PENTRU COPIICU COPIII, PENTRU COPII
filiale, ca ºi în Serbia, Ukraina, Moldova ºi Bosnia-Herþegovina.
El a avut loc în aceeaºi zi ºi în acelaºi timp, adicã ora 15,00 .

Înainte de a lansa baloanele spre cer, copiii au avut parte
de alte activitãþi menite sã-i binedispunã, inclusiv picturi pe
faþã.

La ora 15,00 peste 100 de baloane albastre au împodobit
cerul, care le-a primit cu bucurie oprind pentru o clipã vijelia,

spre bucuria copiilor.
Banii colectaþi cu aceastã ocazie au

fost donaþi fundaþiei „Un copil, o
speranþã” din Sibiu

Acþiunea organizatã în Agnita a fost
coordonatã de angajaþii filialei Netex
Consulting ºi spre satisfacþia lor, a fost
una reuºitã, drept care Doriana
Casandra, principala organizatoare, a
mulþumit agniþenilor care au participat
la acest eveniment de suflet care a adus
aproape oameni frumoºi, inimoºi ºi
împreuna au lansat baloane pe cer în
semn de respect, încredere ºi
responsabilitate socialã în lume. A
mulþumit ºi partenerilor implicaþi în
aceastã acþiune: Bono Salon prin
Madalina Herciu, II Arpad Lörinczi,
Biblioteca Agnita, Primãria Agnita, Tutu
Sib Trans, Casa de Cultura Agnita,
echipa Netex Consulting Agnita.

Aceste detalii au dat un plus de valoare festivalului
agniþean.

(continuare în pag. 3)

La poveºti, într-o oarecare
zi de prea timpurie ºi

friguroasã iarnã

A XXI-a ediþie de tezaur
folcloric la Agnita
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Prin þintirim – în viitor, S.F.
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De la PDe la PDe la PDe la PDe la Poliþie ...oliþie ...oliþie ...oliþie ...oliþie ...Editorial …
Într-un zãpãcit de noiembrie care, dupã

ce te aleargã sã-þi iasã aburi pe gurã pentru
cele cinci grade de afarã, aruncã apoi dupã
tine cu zile întregi de primãvarã ºi te face sã
îþi lepezi cojoacele la îndemnul termometrelor
cu douãzeci de grade pe scalã; te bucuri cã nu
ai evenimente deosebite ºi cã poþi sã-þi planifici
câte ceva din ceea ce ai de fãcut.

Ai timp sã planifici câteva controale
rutiere ºi sã constaþi cã dacã le pui în practicã
ai ºi rezultate. Nu multe, cã parcã ºi ºoferii s-
au înmuiat de cãldurã. Astfel, TGA de 24 de
ani din Merghindeal a fost gãsit conducând
un autoturism înmatriculat în judeþul Braºov
fãrã însã a poseda permis de conducere. Tot
fãrã permis de conducere era MFD de 48 de
ani din Agnita aflat la ghidonul unui moped
iar CL de 51 de ani nu doar cã nu poseda permis
de conducere pentru a se afla la volanul unui
autoturism Opel dar se afla ºi sub influenþa
alcoolului, respectiv 0,42 mg/l alcool pur în
aerul expirat conform etilotestului. Pentru
fiecare caz în parte a fost deschis un dosar
penal.

Un dosar penal a fost deschis ºi pe numele
lui BD de 31 de ani din Baþanii Mari judeþul
Covasna întrucât acesta, deºi avea permisul
de conducere reþinut din data de 15.09.2016, a
condus un autoturism Ford pe raza comunei
Bîrghiº ocazie cu care s-a rãsturnat în afara
carosabilului.

Executând activitãþi specifice muncii de
poliþie, pe raza oraºului Agnita au fost
identificaþi ºi reþinuþi Morar Lucian de 39 de
ani ºi Dãrângã Marius de 30 de ani, ambii din
Agnita, pe numele cãrora exista un mandat
de executare a unei pedepse cu închisoarea
de 5 ani. Aceºtia au fost predaþi escortei de la
IPJ Sibiu în vederea depunerii în arest.

Aceleaºi activitãþi specifice muncii de
poliþie au dus la identificarea minorei CM de
15 ani din Dridrif judeþul Braºov care figura în
evidenþe ca persoanã dispãrutã. Aceasta a fost
reþinutã ºi predatã tutorelui instituit prin
hotãrâre judecãtoreascã.

La Ilimbav poliþiºtii au fost solicitaþi sã se
prezinte la un deces la domiciliu. Lazãr Ioan
de 72 de ani din localitate a fost gãsit decedat
în imobilul proprietate personalã, în care locuia
singur. Poliþia a constatat cã nu sunt indicii
sau suspiciuni de moarte violentã ºi cã cel mai
probabil ar fi decedat datoritã unor afecþiuni
cardiace. Ultimul cuvânt le aparþine celor de
la Laboratorul de Medicinã Legalã Sibiu, care
au ridicat corpul persoanei decedate în vederea
autopsierii.

Tot activitãþi specifice muncii de poliþie
au fost desfãºurate la Alþîna cu ocazia unei
spargeri la un magazin al unei societãþi
comerciale, de unde au fost sustrase bunuri în
valoare de peste 20.000 lei.

În ciuda unor zile care te îndeamnã la
pregãtiri de iarnã poliþiºtii de pe Valea
Hîrtibaciului au arãtat cã sunt, ca întotdeauna

… mereu alãturi de dumneavoastrã!

Trãiascã România dodoloaþã!
La 1 Decembrie 1918 România a devenit

mai dodoloaþã, mai rotundã ca niciodatã. O
Românie care reuºea sã-i cuprindã pe aproape
toþi cei care îi unea limba românã.

Acum, la aproape o sutã de ani de la acest
moment unic în istoria naþionalã, nu pot sã-mi
opresc gândul doar la cei pe care istoria i-a
imortalizat ca artizani ai Marii Uniri. Mã gândesc
ºi la cei mulþi ºi necunoscuþi, pe umerii cãrora s-
au sprijinit figurile emblematice ale unirii. La cei
pe care istoria nu poate sã-i bage în seamã dar
cei fãrã de care nici un eveniment n-ar deveni
istorie.

Sute de mii de români au participat la
adunarea de la Alba Iulia. Dar câte alte sute de
mii, sau milioane, nu au putut participa decât cu
sufletul? ªi dintre toþi, oare câte mii au participat
activ în activitãþile care au creat Marea Unire fãrã
ca numele lor sã aparã în cãrþile de istorie?

Oare cine au fost cei cãrora le datorãm, de-a
lungul timpului, momentele care au dus la Marea
Unire? Rãzboiul de Independenþã nu ar fi fost
victorios fãrã ei. Mica Unire nu ar fi avut loc fãrã
votul lor. Mihai Vitezu, ªtefan cel Mare sau Mircea
cel Bãtrân, Decebal ºi Burebista, ca mulþi alþi
oameni de seamã din trecutul nostru; nu ar fi
putut scrie istorie fãrã sângele din inimile lor.

Dacã am cãuta printre taþii, bunicii,
strãbunicii, strã-strãbunicii noºtrii, cu siguranþã
cã i-am gãsi pe cei care, anonimi, au fãurit istorie.
În acelaºi eroic anonimat i-am gãsi ºi pe prietenii
sau consãtenii lor alãturi de care au luptat. I-am

ªi nicidecum, în ambianþa unei centrale
termice electronice sau a unui împopoþonat
ºemineu! Pentru cã povestea povestitã ºi-ar
pierde tot presupusul ei farmec. Iar vechile ºi
frumoasele amintiri ale povestitorului ar fi cu greu
reamintite.

Ca urmare, vã propun plãcuta tovãrãºie a
lemnelor arzânde, cu jãratecul trosnind în gura
fierbinte a unei vechi sobe de tuci. Avându-ºi
negricioasa plitã „vienezã ºi imperialã”, ziditã
meºteºugit în peretele dintre bucãtãria de gãtit
ºi camera de dormit a celor mai mici, zgomotoºi,
certãreþi, pofticioºi, mâncãcioºi ºi neastâmpãraþii
copii ai bãtrânei case a regretaþilor lor bunici ºi
pãrinþi. ªi era tare spaþioasã acea camerã. Cu
tavanul din grinzi joase, desprinse din trunchiuri
groase de brazi bãtrâni, îndreptate la capete cu
fierãstrãul de mânã, cioplite cu barda ºi despicate
cu securea. Alãturat, o imensã ºurã, mereu
încãrcatã cu fân, paie, pleavã ºi otavã. În tinda ei
un hambar din scânduri, având despãrþitoarele
pline cu bucate ºi fãinuri de tot felul, peste care
stãpâna casei presãra mici sãculeþe de pânzã cu
frunze de nuc ºi cu rãmurele de busuioc,
levãnþicã, salvie, mentã ºi cimbriºor sãlbatic. Pe
pereþi, de jur împrejur, stãteau atârnate câteva
sfinte icoane ºi chindeie frumos brodate.
Deasupra ferestrei mari, dinspre uliþã, prinsã în
cui, o micã candelã cu feºtila mereu aprinsã, celor
mici revenindu-le sarcina sã-i poarte de grijã. Pe
mãsuþa de sub chipul înseninat al Maicii
Domnului cu Pruncul în braþe erau aºezate cãrþile
de rugãciuni ºi de înþelepciuni populare.

În fiecare searã de iarnã acelaºi strict
ceremonial de familie pentru cei mici. Dupã
rugãciunea  „Tatã-L Nostru care Eºti în Ceruri…”

gãsi pe copiii sau soþiile lor alãturi de care, de
nenumãrate ori, au plãtit preþul suprem pentru
curajul de a spune ce gândesc. Fãrã ei, fãrã cei
mulþi ºi anonimi, nimic din ceea ce numim astãzi
prezent nu ar exista.

Astãzi ne aniversãm astfel de momente, cu
bucurie, în pace ºi liniºte. Nu ne gândim la efortul
ºi sacrificiul celor care le-au realizat. Dar, mai
ales, nu ne gândim cã astfel de momente ar putea
sã nu mai existe. Fie ºi pentru faptul cã noi,
generaþia actualã, nu mai avem motivaþia, ºi mai
ales educaþia, pe care au avut-o predecesorii
noºtri.

Istoria ne-a învãþat cã ne aflãm la rãscruce
de vânturi, în calea marilor imperii. Ne-a învãþat
ºi cã interesele acestor imperii nu sunt interesele
noastre. Am învãþat sã plecãm capul dar ºi sã
stãm cu fruntea sus. Am plãtit cu sânge fiecare
din aceste învãþãturi. Dar, am rãmas aici în ciuda
tuturor. Ni s-a spus mereu cã suntem o insulã de
latinitate într-o mare slavã. Lucrurile nu s-au
schimbat nici acum. Mã întreb însã dacã, acum
dupã aproape o sutã de ani, vom fi în stare sã
menþinem integritatea acestei insule de
latinitate. Dacã, în condiþiile politice actuale, vom
reuºi sã atingem centenarul României Mari. ªi
asta pentru cã tot mai puþin ne simþim români.
Tot mai puþin avem motive de a ne apãra ºi pãstra
identitatea naþionalã.

Luat individual, românul e un mic geniu.
Suntem foarte adaptabili, ne descurcãm foarte
bine singuri, ne pricepem la toate, ne construim
mica noastrã cetate în jurul familiei ºi o facem
cât mai independentã de cei din jur. Suntem
mândrii cã suntem români ºi ne lãudãm cu asta
ori de câte ori avem ocazia. Dar doar ne lãudãm,

pentru cã atunci când trebuie sã fim naþionaliºti
cu adevãrat ne retragem în micile noastre cetãþi
ºi din turnurile lor ne batem cu pumnul în piept
cã fiecare dintre noi este cel mai bun. Vecinul,
consãteanul, conaþionalul nu poate fi mai bun
decât sunt eu. Nu mã pot alia cu el, nu-i pot da
dreptate. Doar e mai prejos decât mine. Îmi este
inferior. Iar dacã, printr-o minune, reuºim sã
gãsim o cale de a merge mai departe împreunã
cu siguranþã nu vom reuºi sã decidem cine va
conduce. Credeþi cã greºesc? Oare câte partide
avem? Dar candidaþi la prezidenþie? De câte ori
ºi-au dat mâna partidele ca sã scoatã þara dintr-un
impas? ªi de câte ori s-au trãdat sau înºelat între
ele?

De-a lungul istoriei am izbândit sã facem
ceva pentru cã am avut ºansa unor conducãtori
cu mânã de fier, care au ºtiut sã exploateze micul
geniu al omului de rând ºi i-a arãtat calea sã se
uneascã în jurul unui ideal. Pentru cã, dacã ar fi
lãsat dupã fiecare dintre noi …

Parafrazând celebrele cuvinte ale lui ªtefan
cel Mare din „Apus de Soare” de Barbu
ªtefãnescu Delavrancea “… România n-a fost a
strãmoºilor mei, n-a fost a mea ºi nu e a voastrã,
ci a urmaºilor voºtri ºi a urmaºilor urmaºilor voºtri
în veacul vecilor...” nu mã pot opri sã mã întreb,
acum la aproape centenarul României Mari, dacã
urmaºii noºtri vor mai avea o Românie.

Poate pãrea pesimism dar, privind în jur, vãd
cã este tot mai puþin respect, încredere, iubire,
bunãtate ºi tot mai mult egoism, individualism,
gelozie, rãutate.

Se pare cã trãim în vremuri mult prea
frumoase ca sã nu le stricãm.

Cãtã V.

La poveºti, într-o oarecare zi de prea
timpurie ºi friguroasã iarnã

urma cina ºi pregãtirea trãistuþelor pentru ºcoalã,
dezbrãcatul hãinuþelor ºi îmbrãcatul cãmãºuþelor
de noapte, cu poalele lungi pânã în pãmânt. Totul
ordonat. Dupã care venea plãcuta culcare în patul
adâncit în cea mai mare „laiþã”  a casei. Iarna, cu
„strijacul” plin cu otavã, ca sã þinã de cald, iar
vara, cu paiele rãcoroase de ovãz. ªi, Doamne, ce
mireasmã îmbietoare mai aveau! Astfel cã acei
copilaºi dormeau purtaþi de visele lor frumose,
din care cu greu se puteau trezi la timp, sã nu
întârzie la ºcoala lor primarã de patru clase. Era
acel anotimp al nopþilor lungi, întunecoase ºi
friguroase ale iernilor. Iar aici este locul nimerit
sã mai spunem cititorului cã în timp ce „strijacul”
era croit ºi cusut numai din þesãtura firelor de in
ºi cânepã , „lipideile” aveau urzeala din in, iar
bãteala din bumbac. Dar ºi cã toate erau albe,
albe. Precum spuma laptelui. Schimbate în fiecare
searã de sâmbãtã a sãptãmânii, atunci când toþi
ai acelei case fãceau baie, rând pe rând,
„scufundândându-se” în apa puþin fierbinte, golitã
într-un imens ciubãr din doage de lemn, târguit
ºi mereu reparat de acei simpatici ºi omenoºi
moþi ai Munþilor Apuseni. Cei care strigau puþin
temãtori, pe uliþele satelor transilvane:
„Ciubereee...ciubereeee…Haiiii… la
ciubereeee…!”.

Aflu cã în acele frumoase ºi îndepãrtate vremi
ºi vremuri, peste acea armonioasã familie de þãrani
ardeleni au trecut mai toate câte sunt pe pãmânt.
Între care ºi ierni de toate felurile. Când mai
uºoare, când mai grele. Când mai bune, când mai
rele. Numai cã, între timp, albul zãpezilor iernilor
izbutirã sã le înãlbeascã tâmplele, în vreme ce
mulþimea gândurilor, necazurilor, tristeþilor ºi
bucuriilor le obosirã minþile ºi le încreþirã frunþile!

Aºa cã, dragã cititorule de revistã de þarã,
îþi ofer un sfat. Sper sã fie ºi bun ºi înþelept. De
ieftin nici cã încape vorbã! Fiind absolut gratuit!
Nici mãcar pretenþia unei invitaþii la „cina”
porcului cu mãmãliguþã, asortatã cu o canã plinã
cu moarea de varzã muratã, cu un pãhãrel de
þuicã ºi încheiatã cu o stacanã de tulburel! Ia
ascultã, dumneata, sfatul pe care vreau sã þi-l dau
gratis! Din când în când, încercã sã te priveºti, cu
multã luare-aminte, în sclipitoarea sticlã a oglindei
casei tale! Vei vedea cã aduci la chip mãcar cu
unul dintre bunii ºi strãbunii tãi înaintaºi. De
obicei cu pãrinþii ºi cu bunicii. Sau cu fraþii ºi
surorile tale. Aºa procedez ºi eu. Numai cã se
nimereºte, uneori, sã fac acest gest de mult prea
de multe ori pe zi. Astfel cã, vreau sau nu vreau,
îmi readuc aminte de omenoºii, cuminþii, blajinii
ºi credincioºii mei pãrinþi ºi bunici. Înfãþiºarea
chipului meu de acum, fiind tare apropiatã de a
lor, la bãtrâneþe.

Amintirile trecutelor întâmplãri îndemnându-
mã sã aprind o lumânare la cãpãtâiul mormintelor
lor, sãpate în pãmântul lutos ºi greoi al
„Þintirimului din Deal”.

Iar dacã cumva ar mai fi rãmas în picioare
acea  „Casã cu vechi ºi dragi amintiri, din þara cu
dor”, atunci aº mai fi avut încã o plãcutã alinare
sufleteascã. Însã nici ea nu mai e tare de demult.
A dispãrut de bãtrâneþe, dar ºi din vina ºi
nepãsarea mea ºi a multora din neamul meu. De
fapt, nu mai sunt încã multe alte lucruri, întâmplãri
ºi fapte ale Oamenilor neuitaþi de mintea mea
obositã! ªi totuºi îmi reamintesc, cu drag, de cât
de fainã mai era acea plitã de gãtit, din tuciul
negru ºlefuit!. Despre care aveam sã aflu cã a
fost adusã de strãbunicul Grigore, în raniþa lui de
soldat, atunci când, rãnit fiind, venise acasã, într-
o permisie, tocmai de pe linia frontului din Galiþia
ucraineanã ºi polonezã. ªi precum vedeþi,
povestea acelei fericite întâmplãri s-a pãstrat, pânã
în zilele noastre. Cu toate cã s-a petrecut în
preajma Crãciunului anului 1916!. Adicã: exact cu
un secol în urmã. Era în vremea când fratele
romancierului Liviu Rebreanu, ofiþer în armata
austro-ungarã, era spânzurat în pãdurea de
deasupra Ghimeºului Palanca-Fãget, de pe Valea
Frumoasã a Ciucului, învinuit cã ar fi încercat sã
treacã dincolo de linia frontului, pentru a se înrola
în armata românã, care lupta în Curbura Carpaþilor,
între Oituz ºi Mãrãºeºti.

Epilog: Dupã ani ºi ani, mai zilele trecute
am avut marea bucurie sã mã revãd cu unul dintre
cei mai „tinerei” dintre viitorii bãtrânei ai acelei
vechi ºi frumoase „Case de pe Deal”. Cu
simpaticul ºi dezgheþatul la minte bãieþel, de
altã datã, devenit învãþãtor priceput ºi îndrãgit în
chiar ºcoala satului sãu natal de pe lunga ºi lata
Vale a Hârtibaciului. Ajuns ºi el în pragul anilor
pensionãrii. ªi cum ne prinsesem la a depãna
poveºti adãpostite în amintirile încã neuitate,

din vorbã-n vorbã îl aud cã-mi spune: „Mã credeþi
sau nu, dar când se nimereºte sã mã aflu în faþa
unei oglinzi, fãrã sã vreau, mã privesc cu multã
luare-aminte!. ªi ce credeþi cã vãd? Cã chipul meu
de acum seamãnã leit cu cele ale regretaþilor
mei fraþi mai mari: Vasile, Grigore ºi Ioan. Cã
astfel i-au botezat pãrinþii noºtri. Dumnezeu sã-i
odihneascã în pace cã tare cumsecade au mai
fost! Oameni buni! ªi vrednici, de toatã stima.
Niciunul dintre ei nefãcându-ne numele ºi neamul
de ruºine! Înfãþiºarea chipului, ca ºi  privirea mea
de acum, sunt tare apropiate de-ale lor. La
bãtrâneþe!”.

Închei ºirul povestiri prin a spune cum cã
aºa era, în trecut, anotimpul nopþilor lungi,
întunecoase ºi friguroase ale iernilor! Cu poveºti
adevãrate. Pe care urmaºii noºtri ar trebui sã le
priceapã ºi sã le þinã minte! Nu sã le lase pradã
nemiloaselor uitãturi de pãrinþi, de þarã, de
credinþã ºi de neam!

Nu de alta, dar curând vom sãrbãtorii
UN PRIM-SECOL DE ROMÂNIE MARE!

SIBIU, luni, 22 noiembrie 2016
Ioan Vulcan-Agniþeanul
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(urmare din pag 1)
Menit sã promoveze tinerii talentaþi,

iubitori ai tezaurului folcloric, festivalul de la
Agnita a reuºit sã se impunã prin faptul cã cei
premiaþi aici, aflaþi de obicei la primii paºi pe
scenã în calitate de concurenþi, au confirmat
premiul obþinut, devenind nume cunoscute în
spaþiul folcloric românesc.

Rolul principal pentru câºtigarea acestui
prestigiu l-a avut prestanþa juriului, format din
profesioniºti de  mare valoare, care nu au fãcut
rabat la calitate, preºedintele acestuia fiind
reputata realizatoare de emisiuni folclorice
etnomuzicologul Eugenia Florea.

Din juriul celei de a XXI-a ediþii au mai
fãcut parte Cornelia Neaga, interpretã ºi
organizatoare de evenimente folclorice, Ioan
Sârbu directorul Casei de Culturã „Ilarion
Cociºiu” ºi al festivalului „Cânt ºi Joc pe
Hârtibaci” , Marcel Pãrãu referent la Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Sibiu ºi interpret de
muzicã popularã ºi Florin Pãrãu profesor de
muzicã ºi colaborator al Casei de Culturã
„Ilarion Cociºiu”.

Concurenþii care au participat la aceastã
ediþie au reprezentat zone folclorice din Þara
Oltului - Elena Nistor ºi Urs Alexandru, Gorj -
Budilicã Elena Cornelia, Valea Secaºelor -
Denisa Bãrbat, Avrig - Constantin Oancea,
Valea Târnavelor –Maria Diana Creþu,
Dobrogea – Laura Florina Prisacã, Sãlaj - Crina
Maria Pop, Bucovina Cãtãlina Rotaru, ºi Valea
Hârtibaciului - Constantin Vasilescu.

A XXI-a ediþie de tezaur folcloric la Agnita
Grupul Vocal al clasei de canto popular Agnita,
al ªcolii populare de artã Ilie Mincu, pregãtite
de profesorii Ioan Sârbu ºi Doina Pãrãu.

Spectacolul a început cu dansul  de salon
Romana, o reîntoarcere în Braºovul de  la
mijlocul sec XIX, când Iacob Mureºanu
promova în rândul elitei frumuseþea jocului
popular românesc. În aceleaºi costume de
epocã dansatorii ansamblului Cununa au
încântat spectatorii cu un dans german.

Apoi scena s-a umplut de cei mai mici
dansatori de la grãdiniþe ºi clasele începãtoare
care, plini de importanþa momentului, au bãtut
în ritm de joc podeaua scenei, au fãcut paºi de
învârtitã ºi bãtutã fecioreascã, cu amuzante
stângãcii aplaudate la scenã deschisã.

De aplauze binemeritate s-au bucurat  ºi
virtuoºii jucãtori din ansamblurile cu mai multã
experienþã pe scenã ca ºi soliºtii vocali Ioana
Bogdan, Florin Pãrãu, Florin Robu-Zamfir ºi
Constantin Vasilescu acompaniaþi de orchestra
Casei de Culturã „Ilarion Cociºiu” condusã de
Nicolae Vâºtea.

Au completat acest spectacol soliºtii Costel
Popa cu folclor de pe Târnave ºi Alexandrina
Cãtãlina Chiþimia-Þigãu cu un repertoriu
autentic prahovean.

Prima zi a festivalului s-a terminat cu
aplauzele primite de Florin Pãrãu pentru vocea
lui caldã cu care a doinit ºi a cântat de joc ºi de
petrecere.

A doua zi a festivalului a început cu
premierea câºtigãtorilor, moment plin de
emoþii pentru concurenþi ºi primit cu aplauze

În afarã de cântece, toþi concurenþi s-au
prezentat cu  haine din lada de zestre a zonei
pe care au vrut s-o reprezinte ºi publicul i-a
aplaudat pentru þinutã ºi pentru frumuseþea
cântecelor pe care le-au interpretat.

Un merit deosebit al acestui moment
artistic  l-a avut orchestra Ansamblului
Profesionist „Cindrelul - Junii Sibiului, condusã
de dirijorul Gabriel Popescu, aceasta reuºind,
prin acompaniament, sã punã în valoare
calitãþile concurenþilor.

Dupã ce s-au bucurat de spectacolul oferit
de concurenþi, agniþenii au avut parte de un alt
spectacol minunat  oferit de ansamblurile din
oraº: Cununa, Hârtibaciul, Clubul elevilor,

de spectatori. Preºedinta juriului, Eugenia
Florea i-a invitat în scenã pe tinerii care s-au
strãduit sã convingã publicul ºi juriul de
calitãþile lor artistice, cu care pot promova
folclorul autentic, parte importantã a
patrimoniului cultural românesc.

 Înainte de a înmâna premiile
câºtigãtorilor  celei de a XXI-a ediþie a
festivalului agniþean, Eugenia Florea a spus:
„Vreau sã-i sfãtuiesc pe tinerii care vor duce
mai departe cântecul nostru popular, jocurile
ºi obiceiurile, sã caute ºi sã cultive stilul
tradiþional zonal. Un tânãr al locului care a
trãit ºi a simþit stilul zonei din care provine, va
cânta cu mai multã simþire cântecele acelei

zone,  decât un cântãreþ de operã. Marii
cântãreþi s-au impus prin propriul repertoriu,
propria personalitate artisticã ºi prin stilul zonei
pe care o reprezintã”.

Trofeul festivalului a plecat în Bucovina,
dus de Cãtãlina Rotaru, care a reuºit sã
impresioneze prin þinutã ºi voce dar mai ales
prin interpretarea cântecelor. Urmãtorii
premiaþi au fost, Denisa Bãrbat locul I, Urs
Alexandru locul II ºi Crina Maria Pop locul III.

Dupã acordarea premiilor, în scenã a fost
invitatã câºtigãtoarea trofeului de la cea de a
XX-a ediþie, agniþeana Ioana Bogdan care a
încântat încã odatã publicul cu cântece de pe
Valea Hârtibaciului.

A urmat spectacolul Ansamblului
Profesionist Cindrelul-Junii Sibiului cu multe
momente aplaudate de spectatori la scenã
deschisã.

Formaþia de dansuri a impresionat, ca
întotdeauna, cu suitele de jocuri populare din
Mãrginime, Târnave, Bihor, Banat ºi
bineînþeles de pe Valea Hârtibaciului.

Soliºtii vocali Robert Târnãveanu, Viorica
Telcean, Nelu Albu, Marcel Pãrãu, Traian
Stoiþã, Isabela Tomiþã, Rãzvan Nãstãsescu,
Daniel Rosalim ºi Dumitru Teleagã acompaniaþi

de orchestra condusã de Gabriel Popescu au
încântat publicul ca ºi Adrian Neamþu care a
învãluit spectatorii, doinind în sunet dulce de
taragot ºi i-a fãcut sã freamãte în ritmuri de
învârtitã, sârbã ºi haþeganã.

Un moment deosebit a fost realizat de
Mariana Anghel care ºi-a încheiat repertoriul
cu tricolorul în mânã, cântând împreunã cu
sala un grupaj de cântece patriotice.

Momentul a fost continuat de Traian Stoiþã
ºi dansatorii din Ansamblul Cindrelul-Junii
Sibiului, care au ridicat sala în picioare cu
steaguri ºi cântece patriotice.

La reuºita acestei ediþii a Festivalului
concurs „Cânt ºi joc pe Hârtibaci” au contribuit
Casa de Culturã „Ilarion Cociºiu”, Primãria ºi
Consiliul Local Agnita, Consiliul Judeþean Sibiu
ºi mai ales Silvia Macrea, director al Centrului
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Sibiu.

Din punct de vedere financiar, festivalul a
fost susþinut ºi de firmele SC Marcopan SRL,
SC Liliacul SRL, AMT Agnita, Nixon Grãdina
de Varã ºi de consilierul local Costel Murgoci
care au primit mulþumiri din partea
organizatorilor.

I. Bârsan
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Povestea ªcolii din Þichindeal
Cea mai veche ºcoalã româneascã de pe Valea Hârtibaciului – 1780

(continuare din numãrul trecut)
II. Perioada interbelicã ºi a celui de-al

doilea Rãzboi Mondial
La începutul anului ºcolar 1918/1919 apare

scris, pe acte, pentru prima datã, denumirea
Þichindeal. Totodatã, datoritã evenimentelor
deosebite de la sfârºitul anului 1918, apare ºi notiþa
„ªcoala a început în 21 XII 1918”. Protocoalele
sunt bilingve: maghiaro-române. Niºte notiþe,
fãcute cu creionul, produc consternare: „a murit”
apare la 42 de elevi în 1918/1919, la 32 de elevi în
1919/1920 ºi la 22 de elevi în 1920/1921.

Nu am reuºit sã aflu cauza acestei însemnãri.
Oricum, faptul cã la începutul anului ºcolar 1918/
1919 sunt înscriºi 120 de elevi iar la sfârºitul anului
mai sunt doar 85, dã de gândit cã o boalã sau alt
eveniment a produs aceastã scãdere dramaticã a
populaþiei ºcolare.

Din anul ºcolar 1920/1921 protocoalele,
matricolele ºi cataloagele sunt redactate exclusiv
în limba românã. Trebuie remarcat cã se trece la
clasificaþia cu cifre, de la 1 la 5, unde 1 este nota
cea mai buna, corespunzãtoare calificativului
foarte bine. În urmãtorul an ºcolar apar în acte,
din nou, elevi în clasele V ºi VI. În 1922, ºcoala îºi
schimbã numele în „ªcoala primarã ruralã de Stat”.
De asemenea obiectele de studiu sunt structurate
pe 4 grupe:

– Limba românã ce cuprinde citirea, scrierea
ºi exerciþiile gramaticale, exerciþii de memorie ºi
liberã reproducere, compunere ºi intuiþie

– Matematicile
– Celelalte ºtiinþe: religie, istorie, geografie,

ºtiinþe fizico-naturale
– Dexteritãþi: caligrafie, desen, „cântul”,

„exerciþii corporale ºi jocuri gimnastice”, „lucru
manual” la bãieþi ºi „lucru de mâini” la fete.

Anul ºcolar era împãrþit în 3 trimestre iar
notarea se fãcea de la 1 la 10, nota 10 fiind maximã.

Începând cu anul ºcolar 1934/1935, pânã la
1940, apar niºte procese verbale la sfârºitul
cataloagelor, cu elevii examinaþi de comisii
speciale care îi declarã pe elevi absolvenþi de 7
clase. Numãrul redus al elevilor de 7 clase denotã
cã mulþi abandonau ºcoala dupa 4-5-6 clase fiind
nevoiþi sã munceascã în gospodãriile pãrinþilor39.
Absolvenþi de 7 clase, cu examen, sunt declaraþi
astfel: în 1934/735 3 elevi; 1935/36 4 elevi; 1936/
37 8 elevi; 1937/38 2 elevi; 1938/39 8 elevi; 1939/
40 11 elevi. În anul urmãtor rezultatele (mediile)
la absolvire sunt urmãtoarele: 5,59; 6,27; 6,85;
7,45; 7,56; 7,97; 8,11; 8,30; 9,11; 9,25.

În timpul redactãrii acestei lucrãri despre
ºcoala din Þichindeal am descoperit la Biserica
Ortodoxã un „Registru pentru procese verbale
ale Comitetului ªcolar”. Citindu-l am putut
constata cã, cel puþin în perioada 1936 – 1944,
problemele administrative erau de competenþa
acestui Comitet. Comitetul ªcolar era format dintr-
un preºedinte, un „casar” (casier-contabil), 4
membri aleºi, 2 preoþi (reprezentând Biserica
ortodoxã numitã greco-orientalã ºi Biserica greco-
catolicã) ºi un secretar (un învãþãtor sau directorul
ºcolii). În total 9 membri. Cei doi preoþi erau numiþi
„membrii verificatori” în toate chestiunile legate
de buget.

Surprinde, în numitul registru, în primul rând
numãrul extrem de mare de file cu procese-verbale
(94 de pagini numerotate în 9 ani) fapt ce denotã
interesul comunitãþii pentru problemele ºcolare.
În al II-lea rând impresioneazã varietatea
problemelor discutate. Câteva exemple:

– bugete de venituri ºi cheltuieli aprobate
pentru fiecare an în parte

– ordine pentru inventarierea bunurilor ºcolii
– aprobãri pentru „producþiuni teatrale” ºi

cor sau serbãri ºcolare
– licitaþii pentru zugrãvirea (anualã) a ºcolii;

pentru realizarea unui gard împrejmuitor; pentru
cumpãrarea unei sobe; pentru construirea unei
sobe de teracotã; pentru închirierea parcelelor
de teren; pentru construirea unui „ºop” (magazie)
de lemne; pentru procurarea lemnului de foc etc

– hotãrâri luate pentru angajarea de „pedel”
(îngrijitor) sau „casa” (casier)

– toate licitaþiile erau anunþate, în comuna
Þichindeal, prin goarnã ºi slujbele din cele douã
biserici

– din 1939 se aprobã funcþionarea unei
cantiine ºcolare; se fac colecte în sat ºi se folosesc
veniturile ºi produsele de pe loturile ºcolare aflate
în proprietate- în 1942 sunt menþionate nu mai
puþin de 28 de parcele, din care 18 cu fâneaþã ºi
10 cu teren arabil. Surprinzãtor: ªcoala Þichindeal
este proprietara lotului ºcolar din comuna Roºia

– ajutoare pentru elevii sãraci; cumpãrarea
de cãrþi ºi rechizite; bani pentru premierea prof. Mihuleþ Achim

ªcoala nouã.ªcoala nouã.ªcoala nouã.ªcoala nouã.ªcoala nouã.
ºcolarilor silitori etc.

Toate procesele verbale sunt încheiate în
ºedinþe statutare (cu verificarea ºi notarea
prezenþei), alegerea comitetului ºcolar fîcându-
se în adunãri generale, prin vot secret. De
menþionat cã era o mare mândrie sã faci parte din
Comitet, de vreme ce, pentru 4 locuri concurau
nu mai puþin de 13 candidaþi (în 1939).

Sarcinile de lucru ale „pedelului” (om de
serviciu) erau extrem de clare, având ºi prevederea
cã, în caz cã nu îºi face corect datoria „va fi dat
afarã” de cãtre Comitetul ªcolar.

În anul 1940 Comitetul ªcolar din Þichindeal
propune înfiinþarea unei grãdiniþe pentru copiii
mici, în incinta ºcolii. La 6 septembrie 1941 se
adoptã o decizie de aprobare a funcþionãrii „ªcoalei
de copii mici”, ºcoalã de stat, la Þichindeal.  Nu
putem sã nu ne oprim asupra unei „note de
fundamentare” adoptatã de Comitet. Redãm,
parþial, din aceastã motivaþie: „Având în vedere cã
aceastã ºcoala (grãdiniþã N.A.) este un real folos
pentru copiii cei mici ºi în anul trecut a dat
rezultate foarte bune ºi întreaga populaþie a
comunei a fost mulþumitã, iar familiile cu copii
mici au gãsit un adevãrat local de educaþie ºi

moralã pentru copiii lor ºi copiii sunt ãn numãr
cerut de lege. Având în vedere cã suntem o
comunã curat româneascã ºi cã o ºcoalã în plus nu
trebuie decât sã ne bucre ºi ea trebuie sprijinitã
atât de voi cât ºi de organele superioare. Având în
vedere cã ºi noi, românii, trebuie sã ne ridicãm la
gradul de culturã ca minoritarii din jurul comunei
noastre...În baza celor de mai sus ºi în interesul
general al comunei Comitetul ºcolar, în
unanimitate, hotãrãºte: Aprobã înfiinþarea ºi
menþinerea ªcoalei de copii mici, de stat, în
comuna Þichindeal...”.

Din pãcate, procesele verbale ale
Comitetului se termina brusc, în 20 iulie, cu un
proces-verbalincomplet legat de repararea ºi
zugrãvirea ºcolii vechi.

O informaþie, datând de prin 1970-197543 ºi
provenind de la deputatul Florian Dragoman,
spune cã „în anul 1941 a început construcþia ºcolii
noi ºi a fost terminatã în 1950”. În niciunul dintre
procesele verbale ale Comitetului ºcolar din
perioada 1941-1945 nu existã o menþiune despre
aceastã construcþie. Mai mult, bugetele de venituri
ºi cheltuieli anuale nu o confirmã.

Încã o observaþie fãcutã pe baza cercetãrii
actelor : remarcãm numãrul foarte mare de elevi
repetenþi din perioada celui de-al II-lea Rãzboi
Mondial – 1941/42 15 repetenþi; 1942/43 20
repetenþi; 1943/44 17 repetenþi; 1944/45 18
repetenþi. Aproape la toþi este notat „frecvenþã
slabã”. Este de la sine înþeles cã aceºtia nu
frecventau ºcoala pentru cã trebuiau sã munceascã
în gospodãriile din care lipseau pãrinþii sau fraþii
mai mari.

III. Ultima perioadã a ªcolii primare de stat
Þichindeal (7 clase)

Un recensãmânt din 194545 întocmit de
învãþãtoarea Lucreþia Ienciu relevã un numãr
impresionant de copii ºi tineri (5-20 ani): 150.
Dintre ei sunt 15 copii „buni pentru grãdina de
copii” (grãdiniþã N.A.), 96 elevi în clasele I – VII
ºi 39 de tineri între 16 ºi 20 de ani.

Într-un documentar intitulat „Foametea din
Moldova” este analizatã, pertinent, situaþia secetei

din anii 1946 – 1947. O afirmþie trebuie însã
nuanþatã, þinând cont de exemplul concret, de la
Þichindeal. În articol se susþine: „printre
obiceiurile însuºite de nomenclatura comunistã a
fost ºi adopþia de orfani”. În toamna anului 1946
este menþionatã, în catalog, notiþa „veniþi din
Moldova” care cuprindea urmatorii elevi: Olariu
Mãndiþa din Vutcani-Fâlciu; Olariu Maria din
Vutcani-Fâlciu; Mazilu Toma din Cârligaþi- Fâlciu;
Proca Toader din ªiºcani-Fâlciu; Neamþu Emilia
din Cosmeºti-Fâlciu; Nesþian Dumitru din Vutcani-
Fâlciu; Stanca Brânzã; Parasca Georgeta din
Boteºti-Fâlciu.

În anul ºcolar urmãtor li se adaugã Olaru
Costicã din Vutcani-Fâlciu. Aceºti copii au fost
îngrijiþi ºi crescuþi, cu toatã sãrãcia de atunci,
vreme de 5-10 ani de familii de þichindeleni care
nu erau, nici întrun caz, „nomenclaturã comunistã”.
Mai târziu aceºti tineri s-au întors acasã sau ºi-au
gãsit servicii prin oraºe. Unul singur a rãmas în
Þichindeal: Olaru Costicã.

Biserica greco-catolicã era încã puternicã la
Þichindeal. Într-o statisticã, pe culte, a elevilor
din clasele I-IV  rezultã cã din totalul elevilor(46)
18 sunt de religie greco-catolicã. La 1 octombrie

1948 îºi înceteazã activitatea Protopopiatul greco-
catolic din Þichinndeal, dupã aproape 250 de ani
de existenþã. Atunci, protopopul Traian Belaºcu,
împreunã cu 35 de alþi preoþi, acceptã sã semneze,
la Cluj, proclamaþia de trecere la Biserica
Ortodoxã, în faþa episcopului Nicolae Colan. La 1
decembrie 1948, Marea Adunare Nnaþionalã
emite Decretul de încetare a cultului greco-catolic.

Tot în 1948, în Registrul istoric al Primãriei
Þtichindeal, întocmit de învãþãtorul Aron Rãduþiu,
existã o notiþã semnatã de prim-pretorul care face
un control la Þichindeal: „24 iunie 1948. Recomand
Primãriei sã gãseascã o persoanã, care sã se ocupe
cu scrierea istoricului comunei, de la început ºi
pânã azi, dat fiind cã, din comuna Þichindeal au
ieºit mulþi intelectuali ºi oameni de valoare...”.
Ca anexã la Registrul istoric pomenit existã o filã
ce reprezintã o copie fãcutã dupã un act intitulat
„Memorial” scris în 1796, pe un apostol vechi.
Actul se referã la un proces de hotar cu
„hozmãrenii”.

În 21 ianuarie 1944 se înfiinþeazã Gimnaziul
Unic la Nocrich50. Ca ºi pãrinþii elevilor din alte
sate ºi pãrinþii elevilor de clasele IV-VII din
Þichindeal refuzã sã îºi trimitã copiii la Nocrich.
ªcoala din Þichindeal rezistã în anii ºcolari 1946/
1947 ºi 1947/1948 dar odatã cu plecãrile multor
familii din localitate, elevii claselor V-VII scad pânã
la 17. De menþionat cã grãdiniþa de copii va
continua sã educe preºcolari ºi în anii urmãtori.

IV. Perioada ªcolii cu clasele I-IV din
Þichindeal (1948-2015)

O lungã perioadã de timp, învãþãtoare ºi apoi
director a fost Minerva Dragoman (1945-1964).
Aºa cum remarcam mai sus, grãdiniþa de copii a
rezistat, sub conducerea educatoarei Veturia
Ienciu, din 1990 pânã în 1964, vreme de 25 de
ani. Grãdiniþa nu s-a desfiinþat decât în 1974, din
lipsã de copii. De astfel ºi numãrul elevilor a scãzut
dramatic, mai ales dupã înfiinþarea Gospodãriei
Agricole Colective din Þichindeal ºi desfiinþarea
Comunei Þichindeal51 prin Legea organizãrii
administrativ-teritoriale.

De la 72 de elevi în anul ºcolar 1947/1948 s-

a ajuns la 40-30 de elevi ºi chiar la 28 în 1954/
1955.

Satul s-a depopulat pentru cã mulþi
þichindeleni s-au mutat în alte sate mai mari sau la
oraº, unul din motive fiind ºi dorinþa de a putea sã-
ºi dea copiii la ºcoalã. În anul ºcolar 1952/1953 îºi
încheie activitatea ºi învãþãtoarea Lucreþia Ienciu.
Au urmat, pentru o perioadã mai lungã, la
conducerea ºcolii învãþãtorii Iosif Filip (1964-
1974), Achim Mihuleþ (1974- 1981), Florica Lazãr
(1981-1987)9 ºi Ioan Duma (2000-2009).
Efectivele de elevi au fost reduse între 1974-200
între 8 ºi 12 elevi.

Începând cu anul ºcolar 2000/2001,
directorul coordonator al ªcolii Nocrich, a reuºit
sã reînfiinþeze grãdiniþa din Þichindealcare
funcþioneazã ºi acum. În perioada anilor 1975-1976
se discutã, la nivelul organelor superioare de
partid ºi de stat, despre posibilitatea de a se mãri
suprafeþele agricole prin dezafectarea unor sate
sau prin reducerea suprageþei vetrei satelor. În
acest context, Consiliul Popular al judeþului Sibiu
anunþã52 Comunei Nocrich cã satele Þichindeal
ºi Ghijasa de Jos sunt propuse pentru dezafectare.
Populaþia acestor sate urma sã fie strãmutatã la
Nocrich, în blocuri construite în zona centralã a
centrului comunei.

Prin numeroºii þichindeleni aflaþi în posturi
importante se comunicã (mai ales pe ascuns)
aceastã situaþie ºi se formeazã un Comitet de
iniþiativã ccare sã se ocupe, cât mai repede, de
organizarea unei manifestãri intitulatã „Întâlnirea
cu fiii satului Þichindeal”. În fruntea Comitetului
a fost ales Florian Dragoman (deputatul satului)
ca preºedinte ºi învãþãtorul satului, Achim
Mihuleþ, ca secretar. Timp de peste un an ºi
jumãtate au durat pregãtirile ºi eforturile dee
cooptare a unor responsabili din comunã(primar,
director de ºcoalã etc.) sau chiar de la judeþ.

Propunerea pentru activitatea numitã
„Întâlnirea cu fiii satului Þichindeal” a fost aprobatã
de Comitetul Judeþean de culturã de la Sibiu. Tot
acolo s-a aprobat ºi textul invitaþiei pentru
manifestare.

Întâlnirea s-a organizat în 23-24 august 1978
ºi s-a bucurat de o prezenþã extrem de numeroasã.
În ziua de 23 august au avut loc manifestaþii
culturale ºi distractive. Profesorul Mihai
Racoviþan, cercetãtor principal la Muzeul
Brukenthal, a sintetizat tot ce s-a întâmplat la
Þichindeal prin cuvintele: „Cine îºi iubeºte satul,
îºi iubeºte ºi þara!”.

Þichindelenii au dorit sã foloseascã prilejul
pentru a-ºi salva satul de la desfiinþare. Astfel, la
24 august au þinut o nouã adunare, la care s-au
fãcut urmþtoarele propuneri:

– exploatarea cu randament sporit al
terenurilor din jurul satului prin dezvoltarea
sectorului de creºtere a ovinelor pe terenurile
deluroase ºi plantarea unor terenuri cu pomi
fructiferi, datoritã microclimatului favorabil

– drumul Þichindealului: se propunea
asfaltarea chiar ºi pe o singurã bandã, drumul fiind
mai slab circulat; cetãþenii sunt dispuºi sã facã
muncã voluntarã de la sãparea ºanþurilor la
încãrcarea, descãrcarea ºi împrãºtierea
materialelor etc.

– trecutul cultural: organizarea de vizite în
sat prin Oficiul Naþional de Turism (Biserica
Ortodoxã era declaratã monument istoric încã de
la 1968); înfiinþarea unui punct muzeistic cu
contribuþia voluntarã a cetãþenilor; satului sã i se
dea o nouã destinaþie – sat de odihna, loc pentrru
o tabãrã; sã fie sprijinite investigaþiile pentru
descoperirea unor obiecte despre care s-au pãstrat
legende etc.

Procesul verbal, semnat de preºedintele
Comitetului de organizare, deputatul Florian
Dragoman ºi de secretarul Comitetului, Achim
Mihuleþ a fost trimis Comitetului Comunal de
Partid Nocrich. Amânarea mãsurilor de dezafectare
a satelor a salvat satul Þichindeal de la desfiinþare.

***
Nu putem sti ºi nimeni nu ºtie, care va fi

viitorul acestui sat. S-ar putea ca, într-o zi, sã moarã,
sã disparã. Sã nu uitãm însã cã la 1543 satul
Þichindeal a fost desfiinþat oficial datoritã
depopularii ºi totuºi, el a înviat câþiva ani mai târziu
ºi a devenit unul dintre cele mai renumite sate
româneºti de pe Valea Hârtibaciului. Sã credem în
viitorul acestui sat!

Credinþa ne va salva, întotdeauna!
NR: În materialul primit, profesorul Mihuleþ

menþioneazã 55 de surse de informare pe care,
din lipsã de spaþiu, noi nu le-am menþionat.
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )
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„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

Sibiul a devenit gazdã, sâmbãtã 22
octombrie, pentru sute de tineri ortodocºi din
cele cinci protopopiate ale judeþului Sibiu, la
întâlnirea intitulatã „Bucuria Tinereþii”.
Alãturi de aceºtia, la întâlnire au fost primiþi ºi
oaspeþi din Braºov, Fãgãraº ºi Cluj-Napoca.

Manifestarea dedicatã tinerilor din judeþul
Sibiu a fost organizatã de Organizaþia Tinerilor
din Sibiu (OTS) ºi Arhiepiscopia Sibiului, prin
Departamentul de Tineret. Reuniunea a
debutat cu Sfânta Liturghie oficiatã de
Înaltpreasfinþitul Laurenþiu, Arhiepiscopul
Sibiului, în Catedrala Mitropolitanã. Cu aceastã
ocazie, IPS Mitropolit Laurenþiu i-a
binecuvântat pe tineri, apoi le-a vorbit despre
semnificaþia Sfintei Liturghii ºi rolul ei în viaþa
de zi cu zi.

Biserica Ortodoxã, prãznuieºte în fiecare an, în data de 8
noiembrie, pe Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil, împreunã cu
soborul tuturor puterilor cereºti. Prin cuvântul „arhanghel”
înþelegem „mai mare peste îngeri” sau „cel dintâi dintre îngeri”.
Iar „înger”  înseamnã „vestitor”, pentru cã îngerii vestesc pe
pãmânt ºi fac cunoscutã oamenilor voia lui Dumnezeu.

Puterile cereºti netrupeºti, potrivit Sfintei Scripturi ºi Sfintei
Tradiþii, se împart în cete: Serafimii, Heruvimii, Tronurile,
Domniile, Puterile, Stãpâniile, Începãtoriile, Arhanghelii ºi
Îngerii. Sfinþii Arhangheli sunt în numãr de ºapte: Mihail, Gavriil,
Rafail, Salatiil, Uriil, Gudiil ºi Varahil, însã cei mai importanþi
dintre ei, cei mai cunoscuþi ºi mai populari, sunt Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil. Aceºti ºapte Arhangheli sunt
pomeniþi în cartea Apocalipsei ca fiind cele ºapte duhuri care
stau în faþa Tronului Lui Dumnezeu (Cf. Apocalipsa 8, 2). Numele
Sfântului Arhanghel Mihail, Mi-cha-El în limba ebraicã,
înseamnã „cine este ca Dumnezeu?”, iar numele Sfântului
Arhanghel Gavriil, Gabriel în limba ebraicã, înseamnã
„Dumnezeu este puterea mea”. În iconografia noastrã ortodoxã,
Arhanghelul Mihail este reprezentat purtând în mânã o sabie
de foc, pentru cã el pedepseºte pãcatul, pedepseºte nedreptatea
ºi apãrã pe cei drepþi. El pedepseºte popoare rele ºi apãrã popoare
bune care împlinesc voia lui Dumnezeu. Arhanghelul Gavriil
este reprezentat în iconografia noastrã purtând în mânã o floare
de crin alb, ca simbol al puritãþii, al bucuriei ºi binecuvântãrii,
pentru cã el aduce neamului omenesc vestea cea bunã a
întrupãrii Fiului lui Dumnezeu, Care ne aduce mântuirea.

Sfântul Arhanghel Mihail este pomenit în cãrþile Vechiului
Testament ca fiind prezent mai ales acolo unde Dumnezeu
pedepseºte nedreptatea ºi nelegiuirea sau apãrã pe cei
nevinovaþi: el aduce pedepsele asupra lui Faraon ºi asupra
egiptenilor, care þineau în robie poporul lui Israel; el pedepseºte
nelegiuirile din Sodoma ºi Gomora, el este cel ce apãrã oºtirea
credincioasã a lui Dumnezeu ºi se aratã lui Iosua Navi,
conducãtorul poporului ales dupã moartea lui Moise, zicând:
„eu sunt conducãtorul oºtirilor cereºti”(Iosua Navi 5, 13-14). De
asemenea, Sfântul Arhanghel Mihail îi pãzeºte pe cei trei tineri
în cuptorul din Babilon, nevãtãmaþi de vãpaia focului (Cf. Daniel
3, 23-28). El apãrã pe prorocul Daniil în groapa cu lei nefiind
atacat de cãtre aceºtia.

Arhanghelul Mihail va suna din trâmbiþã la ceasul hotãrât
de Dumnezeu ºi va chema popoarele, lumea întreagã, la judecatã
în ziua de apoi (Cf. 1 Tesaloniceni 4, 16). Vedem, aºadar, cã el,
ca înger al dreptãþii, al adevãrului ºi al judecãþii, reprezintã
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lucrarea lui Dumnezeu de corectare a oamenilor când
greºesc, este cel ce þine treaz pe omul drept ºi nu-l
lasã sã confunde rãul cu binele, minciuna cu adevãrul,
pãcatul cu sfinþenia, voia pãcãtosului cu voia lui
Dumnezeu.

Sfântul Arhanghel Mihail este cel care a întãrit
pe toþi îngerii din ceruri în momentul în care o parte
din îngeri, conduºi de Lucifer, din mândrie ºi iubire
egoistã de sine, au cãzut rãzvrãtindu-se împotriva lui
Dumnezeu. Atunci, Arhanghelul Mihail a strigat cu
glas mare: Sã luãm aminte! atenþionând puterile
îngereºti sã nu se asocieze cu starea cãzutã a lui
Lucifer, ºi astfel cãderea îngerilor s-a oprit.

Aceste cuvinte: „sã luãm aminte” au intrat în
cultul ortodox ºi prin ele noi suntem chemaþi la trezvie
suf leteascã, la atenþie duhovniceascã, la
discernãmânt asupra stãrii în care ne aflãm în
Bisericã. Sã luãm aminte când ascultãm Sfânta
Evanghelie, când ne împãrtãºim cu Sfintele Taine,
sã nu cãdem în indiferenþã, în uitare, în nepãsare, sã
nu decãdem de la starea de trezvie spiritualã, aºa
cum au cãzut îngerii cei rãi.

Sfântul Arhanghel Gavriil, ca înger al bucuriei
ºi al blândeþii lui Dumnezeu, se aratã mai ales în
tainele naºterilor binecuvântate de Dumnezeu.

Sfântul Arhanghel Gavriil vesteºte sfinþilor
pãrinþi Ioachim ºi Ana cã vor naºte pe Maica
Domnului, pe Fecioara Maria. El vesteºte preotului
Zaharia, pe când era în Templul din Ierusalim, cã
deºi aflat la bãtrâneþe, împreunã cu Elisabeta femeia
sa, vor avea un fiu, pe Sfântul Ioan Înaintemergãtorul
ºi Botezãtorul Domnului. Tot El anunþã cu bucurie
vestea cea bunã a lui Dumnezeu pentru oameni. El a
binevestit Fecioarei Maria în Nazaret cã va naºte pe
Mântuitorul lumii, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Binevesteºte apoi pãstorilor la Betleem cã S-a
nãscut Mântuitorul lumii, Hristos Domnul. El a condus
corurile de îngeri, care au cântat în noaptea sfântã a Naºterii
Domnului Iisus Hristos: „Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu,
pe pãmânt pace ºi între oameni bunãvoire!”.

Aºadar, Sfântul Arhanghel Gavriil este ocrotitorul familiilor,
ocrotitorul mamelor, ocrotitorul fecioarelor, ocrotitorul copiilor,
ocrotitorul pãrinþilor care dau naºtere copiilor, îi cresc în
credinþã ºi îi pregãtesc pentru mântuire ºi pentru viaþã veºnicã.

El este ºi ocrotitor al monahilor ºi monahiilor celor care
vieþuiesc în mãnãstiri ºi în sihãstrie sau în pustie.

Sfinþii Îngeri pãzesc ºi cãlãuzesc pe oameni pe calea
mântuirii. Fiecare om primeºte la Botez un înger pãzitor, care îl
îndeamnã tainic în conºtiinþã sã sãvârºeascã binele, sã facã
voia lui Dumnezeu. De aceea, în cãrþile noastre de rugãciune,
existã rugãciuni cãtre îngerul pãzitor, rostite dimineaþa ºi seara,
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„În cadrul manifestãrilor dedicate

<Anului omagial al educaþiei religioase
a tineretului creºtin ortodox> în Patriarhia
Românã, a avut loc o adunare a tinerilor
ortodocºi din Arhiepiscopia Sibiului, din Sibiu
ºi împrejurimi. Am sãvârºit Sfânta Liturghie
împreunã cu preoþi ºi diaconi tineri,
responsabili cu educarea tineretului ºi
împreunã cu mulþi tineri care au dat
rãspunsurile la Liturghia aceasta, astfel cã a
fost, într-adevãr o împreunã slujire”, a spus IPS
Mitropolit Laurenþiu.

Ierarhul le-a þinut tinerilor o catehezã cu
privire la slujba Sfintei Liturghii „pentru ca
participarea noastrã sã fie una conºtientã,
ºtiind cã intrãm în cer pentru ca sã ne rugãm
Mântuitorului Iisus Hristos, ne împãrtãºim cu

Trupul ºi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos
ºi devenim purtãtori de Hristos, hristofori, ºi
mergem la casele noastre cu o bucurie pe care
nu ne-o poate lua nimeni. Este bucuria pe care
ne-o împãrtãºeºte Mântuitorul Iisus Hristos,
bucuria învierii Sale”. La final, ierarhul le-a
mulþumit organizatorilor acestei întâlniri,
responsabili cu educaþia tinerilor din întreaga
Arhiepiscopie ºi tuturor celor implicaþi.

„Dorim sã ne bucurãm ºi noi de tinereþea
cuvântului lui Dumnezeu ºi a Bisericii lui Hristos
care ne face, pe fiecare în parte, sã ne simþim
într-o bucurie deplinã a unirii cu Hristos,
aºteptând sau pregãtindu-ne pentru viaþa cea
veºnicã”, a mai spus IPS Mitropolit Laurenþiu.

Întâlnirea a continuat cu ateliere
interactive în mai multe sãli de la Facultatea
de Teologie Ortodoxã „Sfântul Andrei ªaguna”,
iar la final a avut loc un concert de muzicã
folk, în aula facultãþii, susþinut de un grup de
tineri din Braºov, condus de pãrintele Costin
Butnar.

Alãturi de participanþi din cele cinci
protopopiate ale judeþului Sibiu, la întâlnirea
„Bucuria Tinereþii” inþiatã de OTS, au fost ºi
oaspeþi din Braºov, Fãgãraº ºi Cluj-Napoca, a
spus pr. Vasile Dariciuc, coordonator în cadrul
Departamentului eparhial de tineret.
Participanþii au fost încântaþi de întâlnire ºi au
apreciat iniþiativa OTS care a dorit sã
organizeze un eveniment cu ocazia serbãrii
Sfinþilor Mãrturisitori Ardeleni.

Din partea Protopopiatului Agnita au
participat un grup de tineri însoþiþi de Pãrintele
Protopop Naicu Mihai ºi Pãrintele Iancu Andrei
de la Parohia Coveº.

www.mitropolia-ardealului.ro

precum ºi Canonul cãtre îngerul pãzitor din
Ceaslov.

Sfinþii îngeri sunt pomeniþi sãptãmânal,
în fiecare zi de luni, dar ºi la fiecare Sfântã
Liturghie, deoarece ei se roagã împreunã cu
Biserica întreagã înaintea Tronului Preasfintei
Treimi.

Pomenirea Sfinþilor Îngeri se face în ziua
a opta din luna Noiembrie, pentru cã cifra 8
este simbolul vieþii veºnice. Biserica a fixat ca
zi de pomenire a Sfinþilor Îngeri data de 8
noiembrie, pentru cã aceasta are o legãturã
deosebitã cu data de 8 septembrie, când
sãrbãtorim Naºterea Maicii Domnului. Din data
de 8 septembrie, pânã în data de 8 noiembrie
sunt exact nouã sãptãmâni, dupã numãrul celor
nouã cete îngereºti. Sfinþii Pãrinþi, care au
întocmit calendarul Bisericii noastre, ne aratã
cã existã o legãturã tainicã între Sãrbãtoarea
Naºterii Maicii Domnului ºi Sãrbãtoarea
Soborului Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil
ºi al tuturor puterilor cereºti. Maica Domnului
este mai presus de îngeri, fiind numitã mai
cinstitã decât heruvimii ºi mai mãritã fãrã de
asemãnare decât serafimii. Astfel, se aratã cã
la Taina Întrupãrii Mântuitorului Iisus Hristos,
care se sãvârºeºte prin lucrarea Duhului Sfânt
din Fecioara Maria, participã ca martori ºi
slujitori nevãzuþi dar reali sfinþii îngeri ºi mai
ales Sfântul Arhanghel Gavriil.

În general, îngerii ocrotesc popoare (Cf.
Deuteronomul 32, 8), localitãþi ºi oameni, însã,
încã din vechime, Sfinþii Arhangheli au fost
adoptaþi ca patroni spirituali sau ocrotitori ai
împãraþilor ºi regilor, ai conducãtorilor de oºti,
ai armatelor care apãrã pe oameni de primejdii,
fiind simboluri ale luptei împotriva rãului. În
þara noastrã sunt ocrotitori ai Jandarmeriei
Române.

În mod deosebit, felicitãm pe toþi cei care
poartã numele Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi
Gavriil sau derivate ale acestora, dorindu-le
ani mulþi, cu pace ºi bucurie, cu sãnãtate ºi
fericire!

Redacþia.
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COLEGIUL DE REDACÞIE

Într-o zi, pe când Domnul Iisus Hristos
mergea pe malul mãrii Galileei, El a vãzut doi
oameni: pe Simon zis ºi Petru ºi pe Andrei,
fratele lui. Ei erau pescari. Domnul Iisus le-a
zis: „Veniþi dupã Mine ºi vã voi face pescari de
oameni” (Matei 4,19).

Câºtigãtorii de suflete nu se nasc, ci se
fac. De aceea, pentru a da o mãrturisire rodnicã
trebuie sã fii învãþat, antrenat ºi însoþit de
puterea Duhul Sfânt. Domnului Iisus I-au fost
necesari trei ani ca sã antreneze, sã
pregãteascã pe ucenicii Sãi pentru a deveni
câºtigãtori de suflete. Dupã învierea Sa din
morþi, El a spus ucenicilor Sãi sã stea în
Ierusalim „sã aºtepte acolo fãgãduinþa Tatãlui”
(Faptele Apostolilor 1, 4).

Când ucenicii au întrebat dacã a sosit
timpul ca El sã restaureze împãrãþia lui Israel,
Domnul Iisus a rãspuns: „Nu este treaba
voastrã sã ºtiþi vremurile sau soroacele; pe
acestea Tatãl le-a pãstrat sub stãpânirea Sa, ci
voi veþi primi o putere, când Se va coborî Duhul
Sfânt peste voi ºi-Mi veþi fi martori…” (Faptele
Apostolilor 1, 7-8).

În ziua Rusaliilor, cei 120 de oameni care
se aflau în zilele acelea, au primit puterea
deosebitã ca sã mãrturiseascã; ºi fiecare
credincios trebuie sã doreascã sã primeascã
puterea Duhului Sfânt pentru ca sã devinã un
mãrturisitor al Domnului Iisus Hristos.
Credinciosul trebuie sã ºtie cã el mãrturiseºte
împreunã cu Duhul Sfânt.

Apostolul Petru a spus: „Noi suntem
martori ai acestor cuvinte ºi Duhul Sfânt, pe
Care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultã de El”
(Faptele Apostolilor 5, 32). De aceea, când
mãrturisiþi pe Domnul, sã nu uitaþi cã „trupul
vostru este templul Duhului Sfânt care
locuieºte în voi” (1 Corinteni 3,16 ºi 6,19).

Atunci când mãrturisiþi pe Domnul, sã vã
puneþi încrederea în Duhul Sfânt cu privire la
trei lucruri:

1. Cã El va lumina mintea celui
necredincios. Cuvântul lui Dumnezeu ne
aratã cã toate sufletele nemântuite se aflã în
întuneric (2 Corinteni 4, 3-7).

2. Cã Duhul Sfânt va strãpunge inima
necredinciosului ca sã simtã adevãrul
sfânt. Când apostolul Petru a predicat,
ascultãtorii lui „au fost strãpunºi în inimã”
(Faptele Apostolilor 2,37).

3. Cã Duhul Sfânt va miºca voinþa
celui necredincios. Fiul pierdut s-a întors
acasã atunci când ºi-a venit în fire ºi a zis: „mã
voi scula, mã voi duce la tatãl meu…” (Luca
15,18 ).

Cãutaþi sã fiþi la zi cu toate metodele
moderne de câºtigare a sufletelor ºi sã fiþi în
stare sã citaþi toate versetele corespunzãtoare
din Scripturã: dar dacã nu mãrturisiþi cu
puterea Duhului Sfânt, eforturile vã vor fi
zadarnice. Citiþi, studiaþi punctele urmãtoare
cu o inimã deschisã, cu o minte primitoare,
dorind sinceri sã fiþi cu adevãrat „pescari de
oameni”.

IMPORTANÞA  MÃRTURISIRII
(Romani 10, 13-17)

versetul 13: „Fiindcã «oricine va chema
Numele Domnului va fi mântuit»”.

versetul 14: „Dar cum vor chema pe Acela
în care n-au crezut? ªi cum vor crede în Acela
despre care n-au auzit? ªi cum vor auzi despre
El fãrã un propovãduitor?”

versetul 15: „ºi cum vor propovãdui, dacã
nu sunt trimiºi? Dupã cum este scris: «Cât de
frumoase sunt picioarele celor ce vestesc
pacea, ale celor ce vestesc cele bune!»”

„Fiindcã «oricine va chema Numele
Domnului va fi mântuit» (versetul 13). Nu
trebuie desprins acest verset din contextul lui.
În versetul 14 sunt trei întrebãri în legãturã cu
el, întrebãri care trebuie luate în legãturã cu
versetul 13.

Prima întrebare: „Cum vor chema pe
Acela în care nu au crezut?”

Rãspunsul este cã cei pierduþi nu pot
chema pe Domnul, ca sã fie mântuiþi, înainte
de a crede:

a) cã Domnul Iisus Hristos a murit pentru
pãcatele noastre dupã mãrturia Scripturii.

b) cã Domnul Iisus a fost îngropat.
c) ºi cã El a fost înviat de cãtre Tatãl ceresc

tot dupã mãrturia Scripturii (1 Corinteni 15, 1-
4).

A doua întrebare: „Cum vor crede în
Acela despre care nu au auzit?”

Rãspunsul este cã cei pierduþi nu pot crede
în El, pânã nu vor auzi vestea bunã a mântuirii,
exemplu:

1. Famenul a trebuit sã audã pentru a crede
(Faptele Apostolilor 8, 26-39).

2. Pavel a trebuit sã audã ºi sã vadã pentru

Biserica Ortodoxã intrã în Postul Crãciunului. Acest post þine 40 de zile: de la 15 noiembrie
pânã la 25 decembrie (lãsatul secului este în seara Sfântului Filip, pe 14 noiembrie, 15 noiembrie
fiind prima zi de post).

Este un post luminos de 40 de zile, întrucât ne pregãtim pentru o bucurie cu nãdejdea
bucuriei. Ca orice post, în primul rând el trebuie sã reprezinte o abþinere de la lucrurile rele
care ne îndepãrteazã de Dumnezeu ºi de oameni. Însã, odatã cu gândurile noastre, în post ne
angajãm ºi la o disciplinã în ceea ce priveºte hrana. Ne folosim numai de hrana vegetalã ºi,
în zilele hotãrâte pentru dezlegare la peºte, folosim ºi peºte, ºi untdelemn. Astfel, din punctul
de vedere al alimentaþiei, Postul Crãciunului este un post mai uºor faþã de cel al Paºtelui,
având multe dezlegãri la peºte, ulei ºi vin. Acesta a fost rânduit de Bisericã pentru pregãtirea
credincioºilor în vederea întâmpinãrii marelui praznic al Naºterii Domnului.

Postul Crãciunului aminteºte de postul îndelungat al patriarhilor ºi drepþilor din Vechiul
Testament, în aºteptarea venirii lui Mesia - Izbãvitorul. Dupã unii tâlcuitori ai cultului ortodox,
prin durata lui de 40 de zile, acest post ne aduce aminte ºi de postul lui Moise de pe Muntele
Sinai, când acesta aºtepta sã primeascã cuvintele lui Dumnezeu, Legea Decalogului (cele 10
porunci), scrise pe lespezile de piatrã ale Tablelor Legii. Tot aºa se cuvine sã aºtepte creºtinii,
pentru a putea întâmpina prin ajunare Cuvântul lui Dumnezeu nãscut din Fecioara Maria.

„Este un post luminos, întrucât ne pregãtim pentru o bucurie. În Postul Crãciunului sunt
numai pomeniri ale bucuriei, ale nãdejdii de bucurie. Ne gândim la Întruparea Fiului lui
Dumnezeu, ne gândim la Maica Preacuratã, ne gândim la Dreptul Iosif, ales de Dumnezeu
pentru a fi ocrotitor al Domnului Hristos, ne gândim la bunãtatea lui Dumnezeu, ne gândim
la iubirea lui Dumnezeu-Tatãl, care l-a trimis pe fiul sãu în lume, ne gândim la iubirea Fiului lui
Dumnezeu, care, pentru noi ºi pentru a noastrã mântuire, s-a întrupat din Duhul Sfânt ºi din
Fecioara Maria ºi s-a fãcut Om. Postul are doar rostul sã ne punã cu mai multã grijã în atenþie
evenimentele pe care le aºteptãm”,

(Arhimandrit Teofil Pãrãian – „Despre Post”).
Redacþia.
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a crede (Faptele Ap. 9, 1-18).

3. Corneliu a trebuit sã audã ca sã creadã
(Faptele Ap. 10, 1-48).

4. Temnicerul a trebuit sã audã ca sã poatã
crede (Faptele Ap. 16, 25-40).

A treia întrebare: „Cum vor auzi
despre El fãrã propovãduitor?”

Rãspunsul este cã ei nu pot auzi fãrã ca
cineva sã le aducã la cunoºtinþã vestea bunã:

1. Cele trei mii de suflete au crezut la
Rusalii, pentru cã cei 120 din odaia de

sus le-au mãrturisit pe Domnul Iisus
Hristos.

2. Famenul a fost mântuit pentru cã Filip i-
a mãrturisit pe Domnul Iisus (Faptele Ap. 8, 26-
39).

3. Pavel a crezut pentru cã Sf. Arhidiacon
ªtefan a mãrturisit pe Domnul Iisus Hristos
(Faptele Ap. 7, 54-60

4. Corneliu cu casa lui a fost mântuit pentru
cã Petru i-a mãrturisit pe Domnul Iisus (Faptele
Ap. 10, 1-48).

5. Temnicerul din Filipi a fost mântuit
pentru cã Pavel ºi Sila i-au mãrturisit pe
Domnul Iisus (Faptele Ap. 16, 25-40).

6. Tu ai fost mântuit pentru cã cineva þi-a
mãrturisit pe Domnul Iisus.

Dupã cum ne învaþã Cuvântul lui
Dumnezeu, cei pierduþi nu pot fi mântuiþi fãrã
ca cineva sã le mãrturiseascã pe Domnul Iisus
Hristos. Ei trebuie sã audã o mãrturisire; ei
trebuie sã audã ca sã poatã crede; ei trebuie sã
audã ca sã poatã chema pe Domnul ºi ei trebuie
sã cheme pe Domnul ca sã fie mântuiþi. Dar ei
nu pot chema pe Domnul pânã nu cred în El.
ªi ei nu pot crede pânã când nu aud despre El
ºi nu pot auzi decât dacã cineva le mãrturiseºte.
Aºa cã, „credinþa (cea mântuitoare) vine în
urma auzirii” (Romani 10,17).

Noi nu ne-am nãscut cu o credinþã
mântuitoare, ci o asemenea credinþã vine
numai prin auzirea Evangheliei. De aceea este
de o deosebitã importanþã ca fiecare copil al
lui Dumnezeu nãscut din nou, sã lupte pentru
îndeplinirea marii însãrcinãri cu privire la
evanghelizarea lumii ºi a face tot ce depinde
de el sã ducã cât mai departe Evanghelia la
câþi mai mulþi oameni.

CALIFICAREA UNUI
MÃRTURISITOR

Un mãrturisitor al Domnului Iisus este
pregãtit ca sã mãrturiseascã atunci când:

1. Este întemeiat în credinþã. Aceasta
înseamnã sã fii înrãdãcinat puternic în
Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Petru scrie:
„Fiþi totdeauna gata sã rãspundeþi oricui vã cere
socotealã de nãdejdea care este în voi, dar cu
blândeþe ºi teamã” (1 Petru 3:15).

2. Este mântuit ºi cunoaºte
mântuirea. Noi ºtim cã suntem mântuiþi
pentru cã Dumnezeu ne spune acest lucru în
Cuvântul Sãu ºi El nu minte. Pentru aceasta
noi avem:

a) Mãrturia Duhului (Romani 8:16).
b) Mãrturia Cuvântului (1 Ioan 5:13).
c) Mãrturia credinþei mântuitoare: „Cine

crede în Fiul lui Dumnezeu, are mãrturia
aceasta în el” (1 Ioan 5, 9-11).

La primii creºtini viaþa plinã de Duhul
Sfânt s-a arãtat prin:

a) Îndrãzneala cu care vesteau Cuvântul
lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 4,31).

b) Puterea mare cu care au mãrturisit
(Faptele Apostolilor 4:33).

c) Harul cu care au mãrturisit (Faptele
Apostolilor 4,33).

d) Dãrnicia lor faþã de semeni (Faptele
Apostolilor 4,34-37).

e) Unitatea în rugãciune care i-a
caracterizat (Faptele Apostolilor 2, 42-47).

f) Suferinþele pe care le-au îndurat (Faptele
Apostolilor 8, 1-4).

g) Bucuria pe care au avut-o în necazuri
(Romani 5,3).

h) Faptul cã au cântat în închisori (Faptele
Apostolilor 16,25).

i)  Faptul cã au iubit pe vrãjmaºii lor ºi s-au
rugat pentru ei (Fapt. Ap. 7, 54-60)

j)  Rãbdarea în suferinþe pentru Numele
Lui (Fap. Ap. 5, 41).

Evanghelia propovãduitã cu puterea
Duhului Sfânt, face întotdeauna ca ascultãtorii
sã reacþioneze într-un fel sau în altul. La Rusalii
trei mii de oameni s-au pocãit, în timp ce alþi
mulþi ºi-au bãtut joc de apostoli. Nici unul,
absolut nici unul, nu a rãmas nepãsãtor la auzul
Evangheliei propovãduitã în puterea Duhului
Sfânt.

CONVERSAÞIA CU CEI
NEMÂNTUIÞI

Sunt douã cãi pe care noi putem intra în

discuþie cu cei nemântuiþi:
1. Prima este intrarea directã în vorbã.
Aceastã cale poate fi folositã când mãrturia

este cãtre:
a) O rudã. Andrei a folosit aceastã metodã

de intrare directã în discuþie, ca sã aducã pe
fratele sãu, Simon Petru, la Domnul Iisus (Ioan
1,40).

b) Un prieten. Filip, apostolul, a folosit
aceastã metodã ca sã aducã pe Natanael la
Domnul Iisus (Ioan 1,45-46).

c) Cel interesat. Domnul Iisus Hristos a
vorbit direct cu Nicodim (Ioan 3, 1-21).

d) Cel care cautã. Pavel ºi Sila au fost
direcþi în vorbire atunci când au condus pe
temnicerul din Filipi la Domnul Iisus (Faptele
Apostolilor 16,19-34).

2. A doua metodã de intrare în
discuþie este cea indirectã.

Aceastã metodã poate fi folositã când
mãrturia este cãtre:

a) Un necunoscut. Aºa a procedat
Domnul Iisus când a mãrturisit femeii
samaritene (Ioan 4, 7-26).

b) Un om religios. Filip s-a folosit de
aceastã metodã indirectã pentru a conduce pe
famenul etiopian la Hristos (Faptele Apostolilor
8, 26-29).

Folosirea unei metode sau a celeilalte
depinde însã de cãlãuzirea Duhului Sfânt din
momentul respectiv. De aceea trebuie sã fim
foarte atenþi în privinþa aceasta. Indiferent însã
ce metodã am folosi, trebuie sã mergem înainte
pânã când reuºim sã prezentãm planul lui
Dumnezeu de mântuire ºi pânã când vom reuºi
sã adresãm celui cu care discutãm invitaþia de
a-L primi pe Domnul Iisus ca Mântuitor al lui
personal.

URMÃRIND ADEVÃRUL
(Evanghelia dupã Matei 13:3-8)
Pilda semãnãtorului ilustreazã importanþa

terenului. Numai o parte din pãmânt a fost
pregãtitã pentru sãmânþã; aºa cã numai o parte
din seminþe au adus rod.

Domnul Iisus explicã pilda în versetele 18-
23 ºi noi învãþãm urmãtoarele din ea:

1) Semãnãtorul este cel care mãrturiseºte.
2) Sãmânþa este Cuvântul lui Dumnezeu.
3) Pãmântul este inima omului.
De asemenea învãþãm faptul cã sunt patru

categorii de inimi:

- Inimi bãtãtorite, pãmânt de lângã drum
foarte tare (Matei 13:4).

- Inimi superficiale, pãmânt pietros, fertil
numai la suprafaþã (versetul 5).

- Inimi lumeºti, pãmânt fertil cu mãrãcini;
fertil, dar ocupat (versetul 7).

- Inimi înþelegãtoare, adicã pãmânt bun,
fertil ºi bine pregãtit (versetul 8).

Învãþãtura este simplã: dacã aºteptãm ca
sãmânþa (Cuvântul lui Dumnezeu), sã aducã
rod, atunci inima trebuie sã fie pregãtitã. Inima
tare trebuie sã fie sfãrâmatã (Ieremia 23,29);
inima superficialã trebuie sã fie adâncitã; inimii
lumeºti trebuie sã i se spunã cã lucrurile din
lume sunt trecãtoare (1 Ioan 2,15-17). Pentru
aceasta este nevoie de timp, muncã ºi rãbdare.

Preot  Ionuþ Popescu
Parohia Noiºtat.

Pastel
Daniela Pãnãzan Lorinkzi

E-atâta revãrsare
peste sat ºi peste lume
de-aºa Sfântã
Cuminecãturã...
Ne-mpãrtãºim
cu fulgii moi
din iarnã
pânã-n primãvarã
fãrã sã ºtim
cã mereu
suntem Noi,
doar Noi, Noi Amândoi...
Neaua ninge
pletele din suflete
ºi-aduce Sfântã
Împãrtãºire
cu Albul Pâinii
ºi Roºul Vinului
din Iubire, ca sã aflãm
cã între Noi,
Noi Amândoi,
e Iubirea sau Dumnezeu...

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

DOR DE M.
Dan Herciu

Dacã nu ai ce crede
deseneazã-mi pe suflet ferestre
ºi priveºte-le atent
aproape cã o sã poþi atinge iubirea
cu mâna

Dacã eºti fericitã
deseneazã-mi pe urechi pâlnii
ºi zâmbeºte
o sã-mi þin respiraþia ore în ºir
sã-þi aud zâmbetul

Dacã eºti singurã
deseneazã-mi pe mâini oglinzi
ºi stai goalã în faþa lor
o sã simþi cãldura palmei mele
pe sânul stâng

Dacã ºtii cã mã iubeºti
deseneazã-mã în sufletul tãu
e foarte simplu
sunt doar carne ºi oase
restul eºti tu

Dacã ai uitat sã mã iubeºti
lasã-mi mãcar desenele tale
cu ele va fi mai uºor
sã gãsesc iertarea
dorului de M.

Dorm îngerii în
faguri liniºtiþi

Lorenkzi Francisc

Dorm îngerii în faguri liniºtiþi

Când afarã se-nteþeºte vântul

Lanurile le apleacã gândul,

Strugurii în teascuri  plâng zdrobiþi.

Îmi cauþi inima prinsã-n odgoane

Corabia sãltând pe valuri zbuciumatã,

În noaptea când lumina e curmatã

Iar fereastra-i închisã de obloane.

ªtiu cã în palmele Tale sunt liber

Întregul avut îmi este îngrijit

Sug eleganþa unui terraarbiter

Un samarinean de rãni oblojit.

Când florile cântã graiul din eter

Rãmân uimit sub cerul

Întâiul sãrut
Ioan Gligor Stopiþã

Motto: Când un adolescent
            sãrutã o adolescentã
           scuipã-þi ochii cu care-i vezi
            ºi rãsare-þi inima…(N. Stãnescu)

Eram adolescent cu puf gãlbui sub nas
Mi-aduc aminte ºi astãzi ca-n prima zi
Ce mult a trecut, ce puþin a rãmas
Din viaþa aceasta!  Vai, noapte, cât va fi?

A venit plinã de nemoarte, destrãmând
amurgul,

Ca o amforã pictatã în port românesc,
Zvârlugã gãtitã, uºoarã cum e fulgul
Când o învârteam sãlbatic, în jocul

strãmoºesc!

Era în Dulce, dupã Paºti, într-o joi
Sau, poate cã era la Duminica Tomii
Când îngerii, fâl-fâl, au plonjat în noi
În mine, îndrãgostitul ºi-n Lenuþa Cozmii!…

Pe aceastã lume nimic nu-i mai frumos
Ca întâiul sãrut, iluminare de vin ºi prescurã,
Clãtinare de univers pe un fir ierbos,
Frunte lângã frunte, gurã lângã gurã!…

Inima, subit, îºi schimbã al ei umblet,
Buzã peste buzã, bei din sacra cupã,
Cuminecãtura vieþii, iubirea taie-n suflet,
Cerul ºi Pãmântul sunt gata sã se rupã!…

Dulci felii din stele, petale-n ninsoare,

Superbele trãiri ce-n veci de veci nu pier,
Din douã mogâldeþe încercând sã zboare
ªi o Sonatã Kreutzer, revãrsatã-n cer!…

Ce tremurare de suflet, ce mânã de artist,
Duce arcuºul tainic pe strune de vioarã

Încât neprihãnirea în raiuri se-nfioarã
ªi fecioria-plânge-n Sfântul Acatist?!

Doar Dumnezeu cu mâna Sa înfloritã
Desãvârºeºte cântul… mãsurã cu mãsurã…
Aºeazã, Rai ºi Iad, tãmâie-dinamitã

Cer peste Pãmânt, gurã peste gurã!…

MULT, MÂNDRUÞO,
TE-AM RUGAT

Sã rãmâi în sat
Sã te duc aºa frumoasã
Mamii norã-n casã.
Dar chemarea mi-a sosit,
Mândro, mândro, ce-am pornit
ª-astãzi liftele strãine
Tremurã de mine.
De-oi cãdea printre strãini,
Tu sã nu suspini,
Cãci îmi spune doru-n mine
Cã mã-ntorc cu bine.
ª-am sã vin la voi în sat
Tot aºa cum am plecat
ª-o sã ne  cunune vodã
Mândruliþã dodã

Mihai Ion, 62 de ani, Bãrcut, 1981

VARA GRÂNELE
SE COC,

Zis-a badea sã nu joc,
Pân’lastorsu’ vinului,
Ca sã fiu mireasa lui.
Iatã, storsu’ o trecut,
ªi tu, bade, n-ai venit.
Câºlegile încã trec,
ªi eu tot fatã-mi petrec.
Bade cu sufletu’’rãu,
De te-ar bate dumnezeu,
Nici mai bine, nici mai rãu,
Numa’cum oi zâce eu.

Rogoz Galina, 76 de ani, Retiº,
18 august 1979

Prin þintirim – în viitor, S.F.
Nicu Ganea

Toamnã ursuzã
Magda Ignat

Parcurg cu gândul o filã de poveste

a unei toamne triste ºi ursuze,

pãºind cu grijã printre frunze

veºtede, ce-aleile-au acoperit.

Nu mai e nimeni pe aleile pustii,

sunt singurã, doar cu gândurile mele,

e rece, pe cer e luna ºi câteva stele,

în rest, e liniºte ºi totu-nmãrmurit.

Privesc printre copacii desfrunziþi,

în mine persistând trecuta varã,

au apãrut ºi doi îndrãgostiþi

ce nu simt a frigului povarã...

Nu mai sufãr de singurãtate, deºi

sufletul îmi este rece ºi pustiu

de frigul de afarã ºi-i târziu;

încãlzindu-mã speranþa cã ai sã revii

când pleacã toamna asta tristã ºi ursuzã.

Dragomir Tiberiu 01dec 87 de ani Retiº
Solomon George 03 dec 85 de ani Stejãriºu
Câmpu Gheorghe 03 dec 81 de ani Movile
Rociu Ioan 04 dec 80 de ani Cornãþel
Prescurea Elvira 05 dec 94 de ani Merghindeal
Barbu Emilia 05 dec 88 de ani Retiº
Bucholtzer Emilia 07 dec 94 de ani Merghindeal
Coman Maria 07 dec 84 de ani Retiº
Brâncovianu Ana 07 dec 84 de ani Þichindeal
Avrigean Nicolae 07 dec 81 de ani Roºia
Coman Amalia 09 dec 86 de ani Roºia
Sân Octavian 12 dec 92 de ani Merghindeal
Mihãilescu Ioana 12 dec 90 de ani Movile
Bârsan Livia 12 dec 90 de ani Retiº
Pupãzã Emilia 13 dec 92 de ani Retiº
Pleºca Amalia 13 dec 86 de ani ªalcãu
Câmpu Ioan 13 dec 83 de ani Stejãriºu
Bunea Silvia 14 dec 83 de ani Chirpãr
Preda Ioachim 16 dec 82 de ani Alþîna
Ritivoi Maria 16 dec 80 de ani Daia
Ivan Vasile 17 dec 84 de ani ªalcãu
Iasch Walter 17 dec 83 de ani Alþîna
Goian maria 17 dec 81 de ani Chirpãr
Borcea Valeriu 17 dec 80 de ani Roºia
Solomon Silvia 18 dec 87 de ani Caºolþ
Radu Maria 18 dec 84 de ani Caºolþ
Chiru Maria 19 dec 95 de ani Dealu Frumos
Stãnuleþ Ana 21 dec 83 de ani Chirpãr
Coca Constantin 22 dec 86 de ani Ilimbav
Pascalãu Maria 22 dec 83 de ani Marpod
Deneºan Emilia 23 dec 88 de ani Þeline
Otvos Eleonora 23 dec 88 de ani Movile
Miruþ Victoria 23 dec 85 de ani Retiº
Vãlean Victoria 23 dec 82 de ani Moardãº
Todea Livia 23 dec 81 de ani Cornãþel
Guþic Maria 24 dec 86 de ani Vãrd
Stanciu Maria 26 dec 80 de ani Chirpãr
Benchea Onoriu 27 dec 82 de ani Nocrich
Thies Mihai 28 dec 80 de ani Chirpãr
Florea Ioan 29 dec 84 de ani Stejãriºu
Vulea Elena 31 dec 97 de ani Merghindeal

COBORÂI DIN DEAL
ÎN ªES

S-o vãd pe mândra la mers.
C-aºa merge de frumos,
De parcã scrie pe jos.
Mai calcã ºi pe cãlcâie,
Ca condeiu pe hârtie.
Bãdiþã, brâu învãrgat,
Eu þi-s dragã, tu-mi eºti drag.
Poate-o fi sã ne luãm,
Cã prea bine sãmãnãm.
ªi la ochi, ºi la uitat,
ªi la dulce sãrutat,
ªi la ochi, ºi la sprâncene,
Ca doi porumbei la pene.
Niþu Ion, 47 de ani, Retiº, 28 aprilie 1982

FOICEA VERDE
DE NUC,

Toate trec, toate se duc.
Toate se pun la uitare,
Dragostea e lucru mare.
Mã pui sara sã mã-nchin,
Chicioarele nu mã þân.
Ridic mâna sã-mi fac cruce,
Mâna din cot n-o pot duce.
Ardere-ai, lume, cu foc,
Dacã n-am avut noroc
Sã hiu cu mândra-ntr-un loc.
Ardere-ai, lume, cu parã,
Dacã n-am avut tihnealã
Sã hiu cu mândra-ntr-o þarã

ªchiopotã Gheorghe, 78 de ani, Retiº,
12 ianuarie 1984

Când clopotul va deveni o piesã de muzeu
Mirat copilul se va cruci ca de-o vedenie:
- Ce rost sã fi avut ciudatul expozeu,
Când chipul meu din cortex mã chiamã la

Vecernie?

Vor veni cu vremea ºi vremuri luminoase
Când popii-or face play-backul la Liturghie
Frumoasele de azi, ajunse babe ofticoase
Vor fi cãdelniþate cu spraiul de tãmâie.

În þintirim, în loc de cruce e o hologramã
A celui rãposat zâmbind ca viu la tinereþe,
La braþ cu soacra lui, privindu-l ca o mamã
Miºcându-ºi capetele a bineþe...

ªi-aºa prin gropãtoare, mai departe
Sfidând din copârºeu cumplitele lor drame
Nici moartea nu va fi pe-atuncea moarte
Chiar florile ºi lumânãrile vor fi doar

holograme!
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Pentru numãrul din aceastã lunã noi, cei
de la Colegiul din Agnita, dorim sã vã prezentãm
din nou cele mai frumoase ºi mai atractive
activitãþi desfãºurate în acest sfârºit de toamnã,
toamnã ce anul acesta îºi aratã colþii
trimiþându-ne un pic de ger ºi de zãpadã. Toate
acestea motiv de bucurie pentru cei mici.

Elevii noºtri au participat alãturi de ceilalþi
colegi ai lor de la alte ºcoli la o activitate
desfãºuratã cu ocazia sãrbãtoririi Zilei Armatei.
La eveniment au participat reprezentanþi ai
Centrului de Instruire pentru Luptã al Forþelor
Terestre „Getica” din Cincu, judeþul Braºov,
însoþiþi de militari din cinci þãri, aflaþi aici în
aplicaþie. La paradã au participat ºi
reprezentanþi ai ISU Agnita, poliþia ºi
jandarmeria Agnita. Dupã paradã, spre deliciul
copiilor, aceºtia s-au putut fotografiat cu
armamentul pus la dispoziþie de cei de la Cincu.

Nu înainte de a spune la revedere lunii
octombrie, elevii noºtri au þinut sã prezinte

îndemânarea de a realiza mãºti. Activitatea s-
a desfãºurat sub forma unui concurs la care au
participat atât ºcolile din Agnita dar ºi ºcoli
din: Bârghiº, Bazna, Chirpãr, Iacobeni, Mediaº,
Merghindeal, Racoviþa, Sibiu. Activitatea sub
îndrumarea coordonatorilor: prof. Calborean
Ana, Zgabercea Dana, Puiuleþ Ana Maria,
Roman Raul s-a desfãºurat pe mai multe
secþiuni: prima a fost aceea de creaþie literarã,
apoi cea de multimedia precum ºi o secþiune
de desene ºi mãºti. Cele mai bune lucrãri au
fost premiate într-un cadru adecvat sãrbãtorii
la CDI-ul ºcolii. Toþi elevii ºi profesorii au primit
diplome de participare.

Luna noiembrie este o lunã încãrcatã din
punct de vedere al activitãþilor: Sãptãmâna 14-
18 noiembrie este o sãptãmâna dedicatã unor
activitãþi deosebite, desfãºurate în cadrul
Sãptãmânii Educaþiei Globale. Anul acesta
tema aleasã a fost: „Acþionând împreunã
pentru o lume a pãcii”. Cum definesc, ºi

cum înþeleg oamenii, pacea?
Dicþionarul românesc aratã cã
acest cuvânt are mai multe
sensuri, cum ar fi: „situaþie de
bunã înþelegere, lipsa rãzboiului;
lipsa de tulburãri, de vrajbã;
armonie; lipsa de zbucium
suf letesc, seninãtate
sufleteascã”.

Importanþa acestei teme a
fost recunoscutã în decursul
anilor figurând între prioritãþile
Organizaþiei Naþiunilor Unite ºi
ca principal scop al UNESCO. Cu
toate acestea, problematica pãcii
este departe de a fi soluþionatã;

stau mãrturie numeroasele conflicte care
frãmântã societatea internaþionalã a ultimilor
decenii. Astfel ºi noi am vrut, prin numeroasele
activitãþi desfãºurate de-a lungul întregii
sãptãmâni, sã evidenþiem importanþa pãcii, a
liniºtii în lume. La activitate au participat

SECŢIILE DE VOTARE DIN AGNITA 
               PUBLICAŢIE 

DELIMITAREA ŞI NUMEROTAREA SECŢIILOR DE VOTARE - ALEGERI PARLAMENTARE  
2016 

Nr. 
Sectie 

 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 

VOTARE 
DELIMITAREA SECTIILOR DE VOTARE 

0 1 2 

148 
Şcoala Gimnazială GD 
Teutsch, loc Agnita, str. 
Mihai Viteazu nr.83 

Strada Abatorului numere impare nr. 1 -29, numere pare nr. 4 - 26, Strada Dealului numere impare nr. 1 - 15, numere 
pare nr. 2 - 22, Strada Fabricii toate numerele din intervalul nr. 21 - 30,  nr. 37 - 43, nr. 11,  
Strada Hotar nr. 67, Strada Mihai Viteazu numere impare nr. 67 - 109, numere pare nr. 64 - 136, Coveş nr.256 

149 

Şcoala Gimnaziala GD. 
Teutsch, loc Agnita, str. 
Piata GD.Teutsch Nr.1 
 

Strada Aurel Vlaicu numere impare nr. 1 - 83, numere pare nr. 2 - 74, Strada Hotar toate numerele din intervalul nr. 8 -
10, Strada Izvorului numere impare nr. 1 - 17, numere pare nr. 2 - 26, Strada Mihai Eminescu numere impare nr. 1 - 59; 
numere pare nr. 2 - 86, Strada Muncitorilor numere impare nr. 1 - 31; numere pare nr. 2 - 24, Strada Nouă numere 
impare nr. 1 - 47,  numere pare nr. 2 - 56, Strada Plevna numere impare nr. 1 - 49, numere pare nr. 2 - 28, Strada 
Smîrdan numere impare nr. 1 - 41, numere pare nr. 2 - 26, Aleea Teilor toate numerele din intervalul nr. 1 - 21 

150 
Grădiniţa cu Program 
Prelungit, loc. Agnita,str. 
Fabricii, nr. 44 

Strada Fabricii toate numerele din intervalul nr. 1 - 10, nr. 12 - 20, nr. 32 - 36, nr. 44 - 45 
 

151 
Casa Seniorilor, loc. 
Agnita, str. Mihai 
Viteazu, nr. 9 

Strada Mihai Viteazu numere impare nr. 1 - 65, numere pare nr. 2 - 60A, nr. 60B, nr. 65C, Piaţa Republicii (Piaţa R. S. 
R.) (D) toate numerele din intervalul nr. 1 - 18, Piaţa Republicii (Piaţa R. S. R.) toate numerele din intervalul nr. 0 - 18,  
Strada Spitalului toate numerele din intervalul nr. 11 - 27, nr. - bl. 13, - bl. 15, bl. 27, bl.29, bl. 16A 

152 
Colegiul Tehnic 
A.T.Laurean, loc Agnita, 
str. Scolii (D) nr.2 

Strada Bisericii numere impare nr. 1 - 55, numere pare nr. 2 - 108, nr. 79, nr. 81, Aleea Castanilor toate numerele din 
intervalul nr. 1 - 10, Strada Floreasca toate numerele din intervalul nr. 1 - 87, Strada Griviţa numere impare nr. 1 - 33, 
numere pare nr. 2 - 42, Strada Prograzii toate numerele din intervalul nr. 1 - 22, Strada Şcolii numere impare nr. 1 - 37, 
numere pare nr. 2 - 22 

153 
Casa de Cultură ”Ilarion 
Cocişiu”, loc. Agnita, 
str. Şcolii (D), nr. 1B 

Strada 1 Decembrie (Strada 23 August) numere impare nr. 1 - 53, numere pare nr. 2 - 60, Strada 1 Decembrie (Strada 23 
August) (D) numere impare nr. 1- 49, numere pare nr. 2 - 60, Strada Avram Iancu (Strada Gării) numere impare nr. 1 -
169,  numere pare nr. 2 -176, Strada Avram Iancu (Strada Gării) (D) numere impare nr. 1 -169, numere pare nr. 2 -176, 
Strada Grădinilor numere impare nr. 1 -15,  numere pare nr. 2 -68, Strada Hotar toate numerele din intervalul nr. 12 -14, 
nr. 17 -18, nr. 26 -27,  nr. 2,  nr. 7,  nr. 20;  nr. 31 

154 
Grădiniţa cu Program 
Prelungit  nr.2, loc 
Agnita, str. Horea nr.38  

Strada Cloşca numere impare nr. 1 - 79, numere pare nr. 2 - 130, Strada Crişan numere impare nr. 1 - 65, numere pare nr. 
2 - 80, Strada Horea numere impare nr. 1 - 45, numere pare nr. 2 -48, Strada Hotar toate numerele din intervalul nr. 28 - 
29, nr. 35 - 36, nr. 46 - 47, nr. 50 - 52,  nr. 25, nr. 33, nr. 44, nr. 102, nr. 36B, Strada Livezii numere impare nr. 1 - 13, 
numere pare nr. 2 - 30, Strada Spitalului toate numerele din intervalul nr. 1 - 9, nr. 28 - 32 

155 Şcoala Gimnazială 
Coveş, loc. Coveş nr. 172 

Agnita - Strada Hotar toate numerele din intervalul nr. 60 - 66, nr. 45, nr. 57, nr. 76, nr.127, Coveş - toate numerele din 
intervalul nr. 1 - 255 

156 
 

Şcoala Gimnazială Ruja,  
loc. Ruja nr. 194 

toate numerele din intervalul nr. 1 - 310; nr.315 

 
PRIMAR - Ing. Dragoman Ioan 

Se întâmSe întâmSe întâmSe întâmSe întâmSe întâmplã la Colegiul din Aplã la Colegiul din Aplã la Colegiul din Aplã la Colegiul din Aplã la Colegiul din Aplã la Colegiul din Agnitagnitagnitagnitagnitagnita
numeroºi elevi de la grãdiniþã,
ciclul primar ºi gimnazial precum
ºi câteva clase de liceu.

Nu putem încheia articolul
de luna aceasta fãrã a prezenta
cele douã proiecte pe care ºcoala
noastrã le organizeazã ºi anul
acesta: este vorba de Proiectul
„Voluntar încã de mic”- aflat la a
treia ediþie ºi Proiectul Naþional
„Patrula de reciclare”- aflat la a
doua ediþie.

În cadrul proiectului de
voluntariat luna noiembrie a fost
luna fructelor ºi legumelor,
astfel 15 elevi împreunã cu
coordonatorul proiectului, prof.
Dana Zgabercea, au mers la Azilul
de Bãtrâni din Agnita unde au preparat o salatã
de fructe plinã de vitamine ºi care dupã o orã
plinã de activitãþi atractive desfãºurate cu
persoanele vârstnice de la azil, au mâncat-o pe
nerãsuflate. Þinem sã mulþumim pe aceastã
cale dl. Vasiu Mircea, Hârþoagã Paul ºi
întregului personal de la azil pentru implicare
ºi ajutorul acordat desfãºurãrii în cele mai bune
condiþii a activitãþii.

La proiectul „Patrula de reciclare” luna
aceasta a fost luna în care ne-am stabilit din

nou echipa de proiect ne-am stabilit obiectivele,
urmând ca în lunile ce urmeazã sã muncim din
greu pentru a obþine din nou locul întâi pe þarã.
Acest lucru nu îl putem face fãrã ajutorul
dumneavoastrã, a locuitorilor oraºului Agnita
care prin implicare ºi responsabilizare ne puteþi
ajuta sa strângem ºi anul acesta o cantitate
cât mai mare de deºeuri electrice ºi
electronice. Deci fiþi suporteri activi ai
PATRULEI DE RECICLARE!

Prof. Dana Zgabercea

tradiþii împrumutate de þara noastrã dar foarte
îndrãgite de elevi. Una dintre acestea este
Halloweenul. Anul acesta am renunþat la a ne
masca sau a împodobi sãlile de clasã ºi ne-am
pus în valoare cunoºtinþele de limba englezã,
de informaticã dar ºi talentul de pictori sau


