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Editorial …

Niciodatã nu au simþit  agniþeni, atât de intens sãrbãtoarea
armatei române, ca în acest an când, Primãria oraºului Agnita
în colaborare cu Centrul de Instruire pentru Luptã al Forþelor
Terestre „Getica” – CILFT (U.M.01495 Cincu) au organizat un
eveniment deosebit pentru cinstirea ostaºilor români.

Înainte de ora 10.00 Parcul „Cãpitan Axente Lene” a fost
ocupat de militari germani, canadieni, americani, moldoveni ºi
bineînþeles români: Brigada 2 Infanterie „Rovine”, Batalionul
20 Infanterie Scorpionii Negri, Batalionul 26 Infanterie
Scorpionii Roºii. În afarã de militari de la Cincu, la eveniment
au participat ºi subunitãþi ale ISU, Jandarmeriei ºi Poliþiei.

La ora 10.00 generalul de brigadã Gheorghiþã Vlad,
Comandantul CILFT, a trecut în revistã Garda de Onoare ºi
trupele aliniate în faþa monumentului ºi a primit raportul cãtre
Comandant.

Dupã intonarea Imnului Naþional al României, preoþii
parohiilor ortodoxe din Agnita au oficiat o slujbã religioasã pentru
pomenirea eroilor neamului ºi cinstirea ostaºilor.

Despre însemnãtatea acestei sãrbãtori au þinut scurte
alocaþiuni generalul de brigadã Gheorghiþã Vlad ºi ing. Ioan
Dragoman.

În cuvântarea sa, comandantul CILFT a subliniat momentul
eliberãrii oraºului Carei ultima localitate transilvanã „ultima
brazdã de pãmânt românesc” scoasã de sub ocupaþia hortistã.
Adresându-se ostaºilor prezenþi le-a spus: „De ziua Armatei
României, vã felicit pentru stãruinþa, abnegaþia ºi modul curajos
în care acþionaþi, pentru îndeplinirea misiunilor încredinþate ºi
vã urez succes în tot ceea ce întreprindeþi pentru creºterea
prestigiului corpului de elitã din care faceþi parte.”

Primarul oraºului Agnita, Ioan Dragoman a evocat
sacrificiul eroilor cãzuþi pentru patrie ºi a propus pãstrarea
unui moment de reculegere. În cuvântarea sa, acesta a remarcat
importanþa instituþiei militare ca ºi a celorlalte menite sã apere
libertatea ºi democraþia în România. A subliniat eroismul celor
care ºi-au jertfit viaþa pentru libertate ºi obligaþia de a nu-i uita
ºi de a onora sacrificiul lor.

Un moment deosebit l-a avut invitarea la microfon a lui
Mihai Moise, ultimul veteran de rãzboi din Agnita.

La cei 95 de ani fostul soldat care a luptat pe ambele fronturi,
a reuºit sã impresioneze auditoriul cu nararea unor momente

RECTIFICARE
În articolul „Un nou început în clasã nouã” din numãrul

anterior, numele firmei care a finanþat lucrãrile ºi materialele
clasei a III-a de la ªcoala Gimnazialã G. D. Teutsch a fost
scris greºit.

Ne cerem scuze ºi facem cuvenita rectificare
menþionând cã firma se numeºte EUROSOLAR drept care o
felicitãm pentru gestul nobil.

I. B.

La Agnita s-a sãrbãtorit Ziua Armatei României

din odiseea trãitã în lungul rãzboi. A remarcat diferenþa dintre
dotarea ostaºilor de acum ºi cea de care a avut parte în timpul
rãzboiului, a vorbit de foamea ºi de pãduchii care i-au fost
însoþitori. Evocãrile veteranului, prezentate cu nonºalan�ã ºi
umor, au fost ascultate cu interes ºi aplaudate de cei prezenþi.

În acordurile Imnului Eroilor, au fost depuse coroane de
flori pe soclul monumentului, sub numele eroilor agniþeni cãzuþi
pe câmpurile de luptã.

Din parcul Axente Lene manifestãrile s-au mutat în centrul
oraºului unde agniþeni au aplaudat parada militarã iar copiii au
admirat expoziþia de echipamente ºi tehnica militarã, organizatã
în parcarea de la poliþie au fãcut poze ºi s-au jucat cu armamentul
expus.

Pentru prezenþa lor, pentru programul organizat de militarii
de la Cincu, agniþenii le-au prezentat un frumos spectacol
folcloric, realizat de Casa de Culturã din Agnita, din care n-au
lipsit cântecele patriotice interpretate de grupul vocal coordonat
de Doina Pãrãu, frumoasele cântece prezentate de soliºtii Ioana
Bogdan ºi Constantin Vasilescu, ca ºi suita de jocuri populare
prezentate de ansamblurile Hârtibaciul ºi Cununa conduse de
Ioan Sârbu.

Iniþiatorii acestui frumos eveniment, organizat de Ziua
Armatei Române, au fost maiorul George Ba�a de la UM Cincu
ºi Horia Silivestru membru al Consiliului Local în Agnita. Meritã
felicitãri cu speranþa cã ºi la anul îl vor putea realiza.

I. Bârsan
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Ilimbav – trecutul prezentului
sau suntem dupã cum am fost
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Povestea ªcolii din Þichindeal
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Dom-le, nu sta de vorbã cu proºtii,
sã-þi pierzi vremea.

Bãtrânii de la Cãminul din
Marpod au primit daruri ºi

asistenþã religioasã
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Între noi doi
Maria Pãnãzan Lorinkzi
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Folclor Cules de Mircea
Drãgan Noiºteþeanu

Fermecãtoarea toamnã
Ioan Gligor Stopiþã

Omagiu pentru actorul-cântãreþ
Autor: Hudea M. Simion
Un fiu al satului Sãsãuº

Ultimul stinge lumina
Dan Herciu

INSECTE DE COMPANIE
Nicu Ganea

Unul din proiectele de hotãrâre din ordinea de zi a ºedinþei
Consiliului Local Agnita, viza alegerea unui viceprimar, alegere
aºteptatã cu interes de agniþeni.

AAAAAGNITGNITGNITGNITGNITAAAAA, T, T, T, T, TOOOOOT FT FT FT FT FÃRÃ VICEPRIMARÃRÃ VICEPRIMARÃRÃ VICEPRIMARÃRÃ VICEPRIMARÃRÃ VICEPRIMAR
Pentru acest post au fost propuºi doi consilieri, Murgoci

Costel, propus ºi în scrutinurile anterioare ºi Niculescu Dan,
care a mai fost în aceastã funcþie în perioada 2012-2016.

Dupã ce au mai trecut prin cabina de vot de încã patru ori,
consilierii au câºtigat experienþã ºi în ºapte minute au reuºit sã
ºtampileze ºi sã numere voturile

Rezultatul a fost de 8 voturi pentru Niculescu Dan, 7 voturi
pentru Murgoci Costel ºi 2 voturi ºtampilate greºit adicã nule.

Pentru alegerea viceprimarului erau necesare 9 voturi
pentru, aºa cã niciunul din cei propuºi n-a câºtigat.

Probabil la urmãtoarele alegeri se va rezolva ºi aceastã
problemã a oraºului Agnita.

I. Bârsan
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A început o toamnã liniºtitã ºi frumoasã

dar cu ploi, ºi mai ales, cu temperaturi
capricioase. Totuºi, nu carosabilul ud de ploaie
a fost cel vinovat pentru incidentele rutiere de
pe Valea Hîrtibaciului, ci neatenþia
conducãtorilor auto.

În apropiere de Bîrghiº în timp ce
conducea cu vitezã o motocicletã, C.C.C. de 29
de ani din Agnita a pierdut controlul acesteia
într-o curbã la stânga ºi s-a rãsturnat în ºanþ,
alegându-se cu fracturi la piciorul stâng; iar pe
drumul Agnita-Sibiu în apropiere de Nocrich,
G.I.D. de 24 de ani din Sibiu nu s-a asigurat în
timp ce efectua o depãºire, pe un drum în linie
dreaptã, ºi a intrat în coliziune lateralã cu
autoturismul condus regulamentar de H.C.M.
de 37 de ani din Sighiºoara. În afarã de cele
douã autoturisme avariate ºi cei doi ºoferi rãniþi
la spital au ajuns ºi H.I. �i H.M. pasageri în
maºina condusã de  H.C.M.

Tot pe drumul Agnita-Sibiu, dar în
apropiere de Hosman, a avut loc un accident
demn de filmele mute. F.I. de 36 de ani din
Sibiu a oprit autoturismul pe care îl conducea
pentru a lãsa sã treacã o turmã de oi ce traversa
carosabilul. Se pregãtea sã demareze când
maºina a fost lovitã de o motocicletã condusã
de T.L.C. de 24 de ani din Sibiu. Un pasager din
maºina lovitã, M.S.R. de 30 de ani din Sibiu, a
coborât sã vadã ce s-a întâmplat moment în
care a fost lovit de o altã motocicletã condusã
de C.V.L. de 30 de ani din Sibiu. Amândoi
motocicliºtii, pasagerul bine intenþionat dar
ghinionist, precum ºi un pasager aflat pe prima
motocicletã au ajuns la spital.

A ajuns la spital ºi S.A. de 47 de ani din
Alþîna dupã ce a fost gãsit cãzut lângã un imobil
din localitate. Din verificãri s-a constatat cã
S.A. dupã ce a bãut cot la cot cu consãteanul
sãu C.P., în timp ce se îndreptau spre casã au
început sã se certe … „prieteneºte” dupã care
au început sã îºi împartã pumni … „prieteneºte”.
„Prietenia” lui C.P. a fost mai tare ºi ca urmare
S.A. a fost internat cu multiple fracturi la nivelul
feþei.

Ca ºi oamenii ºi casele pot fi singure ºi
fãrã apãrare. Atunci când proprietarii nu le
mai locuiesc sau le locuiesc foarte rar, nu le
supravegheazã ºi nici nu le pun sisteme de
alarmã. ªi, ca ºi oamenii, casele pot fi vizitate
de persoane nedorite. Cum s-a întâmplat la
Hosman unde s-a pãtruns în casa unei
persoane plecate în Germania. Din casã,
aparent, nu lipseºte nimic, dar …

La Bîrghiº însã, dintr-un magazin
aparþinând unei societãþi comerciale, au fost
sustrase bunuri alimentare ºi nealimentare.
Hoþii au intrat prin efracþie ºi au pãrãsit
magazinul ducând cu ei marfã de o valoare
apreciabilã.

Nici aceastã perioadã nu a fost scutitã de
decese la domiciliu. La Merghindeal, Kadar
Elisabeta Gizela de 51 de ani a fost gãsitã
decedatã în imobilul lui S.A. din localitate
persoanã pe care o îngrijea ºi care a ºi gãsit-o
decedatã. Nu prezenta urme de violenþã dar
Serviciul de Medicinã Legalã din Sibiu are
ultimul cuvânt. Aºa cum are ultimul cuvânt ºi
în cazul lui Boldijar Mariana de 49 de ani din
Metiº. Aceasta s-a întors la domiciliu, s-a aºezat
pe o canapea în camerã cu fiul sãu ºi în prezenþa
acestuia a decedat în ciuda încercãrilor de
ajutor ale fiului precum ºi a unui echipaj
SMURD chemat de urgenþã.

Poliþiºtii din Agnita au intervenit rapid ºi
profesionist în urma unei sesizãri de furt de la
un magazin din Merghindeal. În sesizare se
fãcea referire la un autoturism TAXI care se
îndrepta spre Agnita ºi care a fost identificat
pe strada Avram Iancu din oraº. Autoturismul
era condus de I. N. de 40 de ani din Vecerd ºi
avea ca pasageri pe G.C.M. de 32 de ani, B.L.I.
de 33 de ani ºi C.N. de 47 de ani. Persoanele au
fost întrebate dacã deþin bunuri asupra lor iar
acestea au indicat o plasã în care se aflau þigãri
declarând cã le-au cumpãrat dar cã nu deþin
documente de provenienþã. Au fost efectuate
verificãri cu privire la provenienþa bunurilor ºi
identitatea persoanelor, ocazie cu care s-a
constatat cã B.L.I. avea activã o interdicþie de
a pãrãsi localitatea Porumbacu de Jos. În urma
constatãrilor au fost luate mãsurile prevãzute
de lege.

Ca întotdeauna, aflaþi la datorie, poliþiºtii
de pe Valea Hîrtibaciului vã dovedesc cã sunt

… Mereu alãturi de dumneavoastrã !

Editorial …
Nu de puþine ori auzim în jurul nostru cã

românul se pricepe la douã lucruri: politicã ºi
fotbal. Eu recunosc cã nu mã pricep deloc la
fotbal. Iar despre politicã am aºa, o vagã idee.

Mã refer la politicã aºa cum este ea
definitã de dicþionarul explicativ al limbii
române:

POLÍTIC, -Ã, politici, - ce, s. f., adj. I. S. f.
1. ºtiinþa ºi arta de a guverna un stat; formã de
organizare ºi conducere a comunitãþilor
umane, prin care se menþine ordinea internã
ºi se garanteazã securitatea externã a
comunitãþilor respective.

ªi asta pentru cã nu sunt politician, adicã
nu posed arta ºi ºtiinþa de a guverna. Nu vreau
sã guvernez. Accept doar, ca marea majoritate
dintre noi, sã fiu guvernat.

Cuvântul politicã provine din greacã –
politikos – ºi are ca rãdãcinã semanticã
cuvântul polis care la origini desemna un oraº-
stat din Grecia anticã. Aceste oraºe stat puteau
fi guvernate de monarhie – adicã de un rege,
aristocraþie – adicã de un numãr mai mic sau
mai mare de persoane care se bucurã de mari
privilegii, tiranie - adicã de un stãpân absolut
sau democraþie – adicã toatã lumea avea
aceleaºi drepturi la conducere.

Azi acele oraºe-stat au devenit state-
naþiuni sau chiar state-continente. Iar politica
ºi jocurile politice li se aplicã ºi lor, indiferent
de mãrime.

Pentru statul nostru am însã o problemã.
Din câte ºtiu trãim într-o democraþie. Adicã
toþi avem aceleaºi drepturi ºi alegem dintre

noi pe cei ce ne guverneazã. Dar asta teoretic
pentru cã, din câte vãd, cei pe care i-am ales
devin dintr-o datã aristocraþi iar noi ajungem
sã trãim într-o aristocraþie.

Nu vã e clar? Sã vã explic. Oficial suntem
o democraþie ºi ce poate unul pot toþi. Deci
alegem sã fim conduºi de oameni ca ºi noi, cu
aceleaºi capacitãþi politice ca ºi noi. ªi pentru
ca toatã lumea sã beneficieze de aceleaºi ºanse,
adicã toatã lumea sã poatã sã facã politicã, odatã
la patru ani organizãm alegeri în care oricine
poate sã devinã conducãtor. Adicã, ºi eu ºi tu,
am putea candida ºi sã fim aleºi ca sã
conducem. Doar cã, odatã la patru ani nici eu
ºi nici tu nu putem candida ºi ca urmare nu
putem fi aleºi, pentru cã existã niºte grupuri de
oameni numite partide care în momentul în
care i-am votat sã ne conducã ºi-au acordat
privilegii ºi s-au asigurat cã nici eu ºi nici tu nu
le-am putea lua frâiele puterii politice. Adicã
sunt niºte persoane privilegiate, niºte
aristocraþi. Deci … dacã suntem conduºi de un
numãr mai mic sau mai mare de persoane care
se bucurã de mari privilegii, niºte aristocraþi,
nu rezultã cã trãim într-o aristocraþie?

Sunt de acord cã o þarã trebuie sã fie
condusã de oameni care ºtiu ce fac, pentru
care guvernarea este o ºtiinþã pe care o
stãpânesc. Dar, cu mici excepþii, vi se pare cã
am fost conduºi de oameni care ºtiu ce fac, pe
care îi intereseazã soarta þãrii ai cãror cetãþeni
sunt, sau de niºte oportuniºti pe care îi
intereseazã persoana lor ºi privilegiile pe care
ºi le-au asigurat?

Aceºti oportuniºti fac tot ce pot ca odatã
la patru ani sã te convingã sã le dai lor votul, cã
ei sunt cei mai buni, cã ºtiinþa lor politicã este

cea mi bunã, cã ei guverneazã cel mai bine. De
fapt vor sã se asigure cã de privilegiile pe care
ºi le-au asigurat pânã acum vor beneficia ºi
mai departe.

Ce-ar fi dacã am candida ºi noi, eu ºi cu
tine? Poate suntem mai buni decât cei ce ne
conduc acum. ªi dacã lumea ne-ar alege? Ar fi
o catastrofã pentru partide. Noi nu suntem
înregimentaþi politic. La noi nu pot veni sã
spunã „Fã cum spun eu ºi îþi iese ºi þie ceva.”
De ce? Pentru cã eu ºi cu tine nu-i suntem
datori cu nimic partidului, noi suntem datori
cetãþeanului de pe stradã. El ne-a votat, nu
partidul. În faþa lui rãspundem pentru ce am
fãcut sau nu am fãcut. El este cel care ne
judecã.

Încercaþi sã trageþi la rãspundere o listã
de candidaþi ai unui partid sau un partid pentru
promisiunile neonorate pe care le-au fãcut în
campania electoralã. Puteþi? Nici o ºansã! Mai
mult. Dupã alegeri veþi constata cã toate acele
nume de pe listã au ajuns în cu totul altã parte
decât unde aþi votat sã ajungã. Comisii, AGA,
ministere, direcþii etc. – toate acele locuri unde
privilegiile le aduc bogãþie. În locul lor, în
consilii locale, judeþene, parlament vor ajunge
oameni pe care nu-i cunoaºteþi, de care nici n-
aþi auzit ºi care vor face tot ce le cere partidul.
Pentru cã nu voi i-aþi votat ca sã ajungã acolo.
Partidul i-a pus acolo. ªi, odatã ajunºi acolo – o
mânã spalã pe alta ºi amândouã obrazul. Care
tot murdar rãmâne …

Poate ar trebui sã funcþioneze legea lui
OM. Dar nu ca în „Fii om cu mine ca sã fiu om
cu tine” ci legea lui a fi OM, cu majuscule. Ca
în umanitate.

Cãtã V.

Era pe vremea când bãtrânele ºi tinerele
femei ºi fete ale acelui sat hârtibãcian torceau
fuioarele firelor de in, cânepã ºi lânã din
caierele prinse în furcile frumos încrustate,
dupã care nãvãdeau ºi þeseau, cu migalã ºi
mãiestrie, covoare, pãretare, ii, catrinþe,
nãframe, prosoape, feþe de mase, cioareci,
laibãre ºi recãle. Aºadar, pe acea vreme se mai
depãnau, la gura sobei, vechi poveºti însoþite
de cântecele doinite ale ºezãtorilor din lungile
nopþi de iarnã. În atare împrejurãri se nimerise
sã cunosc, într-o astfel de ºezãtoare, pe un tânãr
care primãvara ara ºi semãna pãmânturile,
vara cosea ierburile ºi fãcea fânurile, toamna
culegea porumbul ºi cartofii de pe câmp, în
vreme ce iarna îngrijea caii, oile ºi vacile. Un
fecior înzestrat de bunii ºi vrednicii lui pãrinþi
ºi bunici cu frumosul ºi rãspânditul prenume
de Dumitru. Acesta avea   sã-mi ºopteascã, cu
puþinã reþinere în vorbe ºi în gesturi, cã îl dor
mâinile de atâta nemuncã, ºi cã pânã ºi în somn
aude plãcutele sunete ale bãtutului ºi ascuþitului
coasei, ca ºi clinchetul clopoþelului prins la
grumazul cailor scoºi la arat ºi la grãpat.

Cu patru zile mai târziu s-au întâlnit
membrii asociaþiei „Casa Seniorilor” din Agnita
pentru a sãrbãtorii împreunã „Ziua Mondialã a
Pensionarilor”

Peste 130 de persoane vârstnice au luat
loc la mesele pregãtite la restaurantul
„Grãdina de varã” unde, Efta Dorul
preºedintele asociaþiei le-a fãcut urãrile
cuvenite de ziua lor. Cu aceastã ocazie, conform
tradiþiei, i-a felicitat ºi le-a acordat o diplomã
de onoare ºi un cadou celor care au împlinit în
acest an vârsta de 70 de ani.

Celor sãrbãtoriþi, ansamblul folcloric al
Casei de Culturã din Agnita, conduºi de
profesorii Ioan Sârbu ºi Pãrãu Doina, le-a oferit
un minunat moment artistic de dansuri ºi
cântece populare, împreunã cu îndrãgita solistã
agniþeanã Ioana Bogdan. Spectacolul a fost
completat de solistul Costel Popa, din Mediaº,
care a prezentat un potpuriu din cele mai
îndrãgite cântece ardeleneºti.

În aceastã atmosferã, celor mai tineri,
dintre vârstnici, inima le-a dat ghes ºi au ieºit
la dans.
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Cu regret mãrturisesc cã de prea de multã
vreme nu mai ºtiu ce s-a ales de acel chipeº ºi
brav fecior, îmbrãcat în cioareci groºi ºi în
cãmeºe înfloratã, iar peste brâu, prins în curele,
un ºerpar brodat în roºu, galben ºi albastru.
Trag nãdejdea cã-i sãnãtos. Dar ºi cã a
îmbãtrânit frumos ºi cu folos. Gândindu-mã cã
a devenit un vrednic bunic ºi strãbunic,
pãstrând în preajma lui ºi a nevestei sale o
sumedenie de feciori ºi fete, de nurori ºi gineri,
de nepoate ºi nepoþi, de strãnepoate ºi
strãnepoþi. ªi poate cã Bunul Dumnezeu îi va fi
avut familia în marea Lui grijã ocrotitoare,
înzestrându-i nu numai cu multã minte ºi
cuminþenie, dar ºi cu darul hãrniciei ºi al
priceperii. ªi de bunãseamã, cu toþii fi-vor
purtãtori de mândre haine româneºti, aºa cum
le stã atât de bine þãranilor satelor ºi cãtunelor
sibiene presãrate deoparte ºi de alta a vãilor
Hârtibaciului, Oltului, Cibinului, Secaºelor ºi
Târnavelor. De fapt, aºa cum sunt ei de frumos
ºi de curat îmbrãcaþi duminicile, atunci când
merg la sfânta, micuþa ºi bãtrâna lor bisericã.

Miercuri, 26 octombrie, de Sãrbãtoarea

Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul
de Mir, mã voi îndemna, cumva, sã merg la
acea slujbã religioasã a bisericii satului
Þichindeal. Neuitând sã întreb de acel harnic
ºi fain fecior, de altãdatã! Numai cã tare mã
tem cã n-am sã dau de el. Nu de alta, dar am
aflat cã acel mândru sat de odinioarã este nu
numai tare îmbãtrânit, dar ºi pãrãsit ºi uitat de
fiii ºi fiicele lui. ªi cu toate astea voi încerca sã
întreb de acel fecior Dumitru pe primul
bâtrânel care îmi va ieºi în cale, rugându-l sã
mã ajute sã dau cumva de el. Iar ca sã-i vin în
ajutor îi voi spune cã pe acel vrednic om l-am
cunoscut cu ºaizeci de ani în urmã. ªi cã, într-
o noapte geroasã ºi întunecoasã de iarnã, eram
cu toþi tinerii satului la o mândrã ºezãtoare, ºi
cã el mi se destãinuia cum cã în fiecare iarnã
simte cã-l dor mâinile de atâta nemuncã!

NOTÃ: La Mulþi Ani, tuturor celor care
poartã frumosul nume de Dumitru, Dimitrie,
Mitu, Miticã, Dumitreasa, Dumitra ºi
Dumitriþa!

Sibiu, oct. 2016
Ioan Vulcan-Agniþeanul

De reuºita acestei sãrbãtori s-au ocupat
membrii Comitetului Director Dorul Efta,
Celica Cioca, Maria Bãrdaº, Ana Barbu, Stelian

Naicu, ajutaþi de Maria Sas ºi Marcel Paraschiv.
A fost o petrecere reuºitã.

I. Bârsan
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Produsele locale recâºtigã popularitate.
Local înseamnã viaþã la þarã, natural, sãnãtos ºi
gustos. Hencleºul sau dulceaþa de viºine din
oricare din localitãþile Vãii Hârtibaciului înseamnã
gustul copilãriei sau poate rãspunsul la întrebarea
„Ce ai gustat de pe aceste meleaguri ºi vei þine
minte tot restul vieþii?”

În Podiºul Hârtibaciului, trãiesc 43.000 de
oameni în zone rurale sau semiurbane ºi se
confruntã cu un declin social, cultural ºi economic.
Prãbuºirea vechiului sistem agricol, modificarea
componenþei demografice ºi lipsa conºtiinþei în
ceea ce priveºte valoarea produselor locale sau a
patrimoniului cultural ºi istoric a avut un efect
nedorit asupra mecanismelor dezvoltãrii durabile.
Mulþi dintre locuitorii regiunii au migrat spre
zonele urbane din România sau au gãsit locuri de
muncã mai bine plãtite în strãinãtate, fie sezonier,
fie cu caracter permanent.

Regiunea are nevoie urgentã de revitalizare
economicã ºi încurajarea diverselor iniþiative
locale. Proiectul „SOLID.E.D. - Solidaritate
pentru dezvoltare economicã în Valea
Hârtibaciului“ are ca scop sã ajute populaþia
localã, þãrani de semi subzistenþã, întreprinzãtori
mici sau grupurile vulnerabile sã valorifice
resursele culturale ºi naturale în cadrul
comunitãþilor lor. Creºterea gradului de
conºtientizare cu privire la necesitatea de a
sprijini economia localã tradiþionalã este o
modalitate de a asigura diversificarea atât de
necesarã a surselor de venit. În acest context,
scopul prezentului proiect este de a revitaliza
economia ruralã localã a Vãii Hârtibaciului prin
activitãþi ºi meºteºuguri tradiþionale. Activitãþile
sunt cofinanþate printrun grant din partea Elveþiei
prin intermediul Contribuþiei Elveþiene pentru
Uniunea Europeanã extinsã.

Oportunitatea brandului
„cu drag, din Hârtibaciu”

Consumul de produse locale recâºtigã
popularitate, mai ales în mediul urban, activ social,
conectat la noile medii de comunicare prin
internet. Tot mai mulþi consumatori sunt la
curent cu faptul cã alimentele pot cãlãtori sute ºi
chiar mii de kilometri pentru a ajunge de la poarta
gospodãriei sau fermei în farfurie. Dacã
alimentele provin din producþia localã, distanþa
se reduce dramatic, ajungând pânã la 70 de
kilometri în medie. Aceste fapte au rolul de a
întãri convingerea consumatorului cã hrana
produsã local va fi mai proaspãtã ºi astfel mai
sãnãtoasã, va cãlãtori mult mai puþin reducând
poluarea, iar preþurile vor fi mai corecte, în sensul
cã o mare parte a banilor va rãmâne la producãtor.

Toate aceste lucruri deschid o piaþã pentru
produse alimentare locale, crescute ºi produse
în gospodãrii de cãtre þãrani ºi fermieri care se
mândresc cu ceea ce produc. Locuitorii din
mediul urban descoperã cã ºi-ar dori sã aibã
legãturi directe cu agricultorii ºi în general cu
viaþa la þarã. Aceastã preocupare a unei pãrþi dintre
consumatori creeazã multiple posibilitãþi pentru
vânzarea directã ºi nemijlocitã a produselor ºi
diversificarea canalelor de desfacere ce pãstreazã
identitatea agricultorului.

Numeroºi mici agricultori au încercat de-a
lungul timpului sã îºi valorifice producþia prin
diferite metode, cel mai întâlnit fiind mersul la
piaþã. Este de înþeles dacã unii dintre aceºtia au
renunþat dupã o vreme, multe din pieþele
autohtone s-au transformat în ultimii ani în aºa
fel încât micii producãtori sã nu fie tocmai în
largul lor. Ghidul realizat în cadrul acestui proiect,
„Promovarea ºi marketingul produselor din
gospodãriile þãrãneºti” detaliazã cum pot micii
producãtori de pe Valea Hârtibaciului sã prospere
prin valorificarea produselor realizate în
gospodãrii. Acesta oferã doritorilor un compendiu
de idei despre numeroase variante de valorificare
a produselor locale, oferind mai multe opþiuni ce
pot fi încercate pentru a identifica pe cele ce se
potrivesc fiecãruia. Exemplele concrete
prezentate prin interviuri aratã unele dificultãþi
întâlnite de alþi producãtori, fie de la noi sau din
strãinãtate. Aceºtia au trecut peste neajunsuri,
identificând cu creativitate soluþii la problemele
întâlnite ºi poveºtile lor pot servi ca inspiraþie
pentru noii veniþi în economia produselor locale.

Scopul brandului „Din Hârtibaciu, cu drag”
este ca produsele din regiunea mai mare a sudului
Transilvaniei sã fie diferenþiate cu uºurinþã, iar
cele din Hârtibaciu, recunoscute de cãtre
consumatori. Rutina de cumpãrare se va modifica
treptat pentru a include produse locale din Valea
Hârtibaciului. Mai mult decât atât, tot ceea ce
aduce un plus la orice valoare de brand ar trebui
sã fie valorificat de cãtre toþi locuitorii din
regiune. Eforturile de promovare vor fi facilitate
prin folosinþa comunã a unui simbol ce
sumarizeazã vasta poveste colectivã a fiecãrui tip
de produs. O dimensiune socialã ºi de mediu va

Aºezat de o parte ºi de alta a vãii care îi
poartã numele, Ilimbav este un sat românesc,
ocrotit de fortificaþii naturale, formate din
dealurile care înconjoarã satul, lãsând o poartã
deschisã spre Nord, locul prin care îºi duce apa
cãtre lume, Valea Ilimbavului, dar ºi intrarea în
ºoseaua ce duce „cãtre Sighii”, drum pe care au
plecat generaþii de tineri ilimbãºeni croindu-ºi
destinele prin oarecari locuri strãine. Natura în
aceastã zonã este fermecãtoare, poartã sãlbãticia
ºi armonia primordialã, locul întâlnirii între basm
ºi realitate care dã naºtere unui spaþiu odihnitor.
La Ilimbav, pe Valea Hârtibaciului, se regãsesc
momente ºi monumente ale „culturii mici”
probând cuvintele spuse de Lucian Blaga:
„veºnicia s-a nãscut la sat”. Chiar dacã trauma
istoriei recente doare, ilimbãºenii îºi trãiesc viaþa
în umbra strãmoºilor lor. Acum, când la nivel
naþional populaþia este în scãdere, nici Ilimbavul
nu stã mai bine; sunt câteva familii de tineri care
au rãmas în sat alãturi de cei în vârstã, ocupaþia
principalã fiind agricultura. Nu fac aici o
radiografie a satului în prezent, doresc sã aruncãm
o scurtã privire pe uliþa satului de astãzi ºi sã ne
transpunem imaginar cu peste o sutã de ani în
urmã în aceste locuri fermecãtoare.

În demersul meu voi puncta un eveniment
trãit de strãmoºii mei ilimbãºeni în anul 1907,
când în (pe atunci) comuna Ilimbav a avut loc
„Concursul de copii” organizat de Reuniunea
Românã de Agriculturã a Comitatului Sibiu (1887-
1931). Pentru a înþelege mai bine ce s-a petrecut
atunci în Ilimbav, trebuie sã privim contextul în
care s-a desfãºurat evenimentul.

Începând cu anul 1867, Transilvania
aparþinea Imperiului Austro-Ungar, acesta nefiind
altceva decât Imperiul Habsburgic metamorfozat
într-un stat dualist, din care fãcea parte ºi Ungaria
sub a cãrui administrare „a cãzut” Transilvania.
Situaþie geopoliticã rãmasã valabilã pânã la finalul
Primului Rãzboi Mondial, adicã 1918. Deci, acum
o sutã de ani în urmã, strãmoºii mei ilimbãºeni
(români fiind) erau o minoritate etnicã într-un
imens Imperiu multinaþional (din care fãceau parte
cehi, slovaci, sloveni, sârbi º.a.) fãrã un stat
naþional. Ei vorbeau româneºte, cântau
româneºte, se îmbrãcau româneºte (portul
românesc), dar nu aveau un stat românesc.
Dimpotrivã, guvernul de la Budapesta a dus o
politicã de maghiarizare a tuturor naþiunilor din
teritoriile pe care le administra: obligativitatea
limbii maghiare în învãþãmânt ºi administraþie,
declararea naþiunii maghiare ca una ºi indivizibilã.
ªcoli româneºti au rãmas doar cele confesionale,
întreþinute de obºtea satului.

În aceastã situaþie delicatã, miºcarea de
emancipare a românilor s-a adaptat necesitãþilor
ºi s-a desfãºurat cu mijloace adecvate. Presa
româneascã s-a înmulþit, iar intelectualii satelor
ºi-au intensificat lupta de educare ºi alfabetizare
a maselor. Periodicele vremii reflectã zbaterea,
cãutarea, încolãcirea pe trupul românismului,
pentru a nu pierde în valurile spumoase ale
„vremilor”, identitatea, care dã vigoare ºi suflu
unui popor. Existã posibilitatea sã magnetizezi
istoria ºi s-o atragi cãtre tine, sã faci parte din ea,
nu din jocul ei; o asemenea posibilitate au sesizat-
o ºi românii acelor vremuri: au fãcut ei istorie, n-
au acceptat-o gata prefãcutã! Începând cu a doua
jumãtate a sec. XIX, curentul asociaþionist
cunoaºte o largã rãspândire în Europa, astfel
ajungându-se la întemeierea primei societãþi
cooperatiste române din Transilvania în anul
1866. Aceastã emulaþie cooperatistã duce la
înfiinþarea reuniunilor agricole a cãror deziderate
nu se mãrginesc doar la partea economicã, ci ºi
la aspectul cultural ºi naþional al poporului român.
Este o modalitate prin care românii pot fi mai
înstãriþi, apropiaþi ºi educaþi pentru atingerea
scopului naþional.

Familia este consideratã celula vieþii unei
comunitãþi dar ºi a naþiunii, astfel fiecare element
important din cadrul familiei trebuia raportat la
identitate (onomastica, cãsãtoria, creºterea
copiilor etc.). Problemele familiei au figurat ºi în
preocupãrile Reuniunilor din Transilvania. Astfel,
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O marca de promovare a produselor si serviciilor hârtibacene

fi adãugatã la valoarea brandului cu accent pe
beneficiile locale ºi pentru un stil de viaþã durabil.

Numai producãtorii din regiune vor putea
utiliza marca ºi o vor putea adãuga în mod gratuit
la etichetele produselor lor, dar în conformitate
cu promisiunea de a respecta regulile stabilite.
Acest sistem de branding va lucra de asemenea,
pe termen lung, ca o reþea ºi o platformã pentru
a aborda problemele comune ale producãtorilor.
Pentru ca meºterii locali ºi producãtorii sã obþinã
dreptul de a utiliza marca, vor trebui sã îºi ia
angajamentul de a respecta documentul cu linii
directoare ºi manualul de identitate.

Beneficii ºi angajamentul de folosire a
mãrcii „Din Hârtibaciu, cu drag”

1. Dreptul de folosire al mãrci revine doar
producãtorilor mici ºi medii din zona Hârtibaciului
ºi doar pentru produsele cultivate sau realizate
în unitãþile administrative afiliate Microregiunii
Hârtibaciu ºi care geografic aparþin Podiºului
Hârtibaciului.

2. Producãtorii au dreptul de a folosi marca
pe etichetele proprii ale produselor, în mediul
online, pe materialele promoþionale (tipãrituri,
sacoºe, ºorþuri, tricouri, etc.) cu condiþia strictã
de a respecta regulile din Manualul de identitate.
Dobândirea mãrcii este cu titlu gratuit.

3. Producãtorilor care nu respectã
regulamentul de folosire al mãrcii li se poate
retrage pe o anumitã perioadã determinatã sau
nedeterminatã de timp, dreptul de utilizare.

4. Marca este adresatã voit micilor
producãtori ce respectã reþetele tradiþionale ºi
care lucreazã, în principal, cu materii prime din
comunitãþile lor. Marca nu este destinatã marilor
corporaþii sau producãtorilor industriali,
multinaþionalelor ºi este exclusã pentru companii
ce folosesc scheme de optimizare fiscalã de tip
offshore.

5. Utilizarea mãrcii aduce beneficii valoroase
de imagine ºi se adreseazã unui public deja
informat ºi convins de calitatea activitãþilor ºi
produselor din regiunea noastrã.

6. Folosirea mãrcii nu ridicã obligaþia
producãtorului de a obþine avizele ºi de a parcurge
demersurile impuse de legislaþia în vigoare
pentru a obþine dreptul de comercializare a
produselor.

7. Producãtorul ce foloseºte marca se obligã
sã respecte prevederile impuse de legislaþia în
vigoare, sã respecte munca angajaþilor ºi
colaboratorilor sãi, iar prin activitatea sa sã nu
creeze prejudicii mediului înconjurãtor.

8. Producãtorul nu adoptã practici
discriminatorii de nici un fel nici faþã de angajaþi,
nici faþã de clienþi sau publicul larg pe
considerente de gen, rasã, etnie, dizabilitate,
religie sau orientare sexualã.

9. Producãtorul îºi dã tot interesul pentru
crearea de produse de calitate, apreciate de
consumatori.

10. Deciziile de atribuire sau retragere a
mãrcii se iau în consiliul prezidat de un
reprezentant al Asociaþiei Hosman Durabil prin
votul a minim jumãtate din membrii prezenþi.
Consiliul are obligaþia de a stabili modul de
reunire a membrilor sãi.

11. Producãtorul se obligã sã nu
prejudicieze în nici un fel imaginea mãrcii ºi a
celorlalþi producãtori afiliaþi.

Cine poate folosi marca?
Orice mic producãtor sau prestator de

servicii din regiunea Hârtibaciului ce respectã
valorile sale de bazã: produse de cea mai bunã
calitate, realizate în condiþii de respect pentru
oameni ºi naturã, cu grijã pentru pãstrarea
tradiþiilor ºi a vieþii la þarã. Pentru a obþine dreptul
de folosire a mãrcii, producãtorii interesaþi
trebuie sã depunã o cerere. Apoi vor trebui sã se
angajeze sã o promoveze la rândul lor ºi sã
respecte regulamentul de utilizare. Dreptul de
folosire a mãrcii este gratuit.
Cui mã adresez pentru obþinerea mãrcii?

Pentru a obþine dreptul de folosire a mãrcii
contactaþi-l pe Jochen Cotaru / Asociaþia Hosman
Durabil, la adresa de email hd@hosman-
durabil.org, prin telefon 0740-959.389 sau mai
bine cãutaþi-ne la Moara Veche din Hosman.

Material redactat de J. Cotaru/ as. Hosman
Durabil*

Stimate domnule Ilarion Bârsan
Numele meu este Sinai Gavril-Iosif, am 51 de ani ºi locuiesc în comuna Marpod, dar „de loc” sunt

din satul Ilimbav. Pasionat de istorie, am devenit un student întârziat, astfel cã în vara anului 2015 am
absolvit Facultatea de ªtiinþe Socio Umane, specializarea Istorie; în prezent sunt masterand la
aceeaºi facultate. Pregãtind lucrarea de licenþã am gãsit în câteva publicaþii româneºti din Transilvania
(din perioada dualistã; 1867 – 1918) prezentarea evenimentului pe care îl redau mai jos. Este unic pe
Valea Hârtibaciului; au avut loc trei asemenea concursuri în zona Sibiului: Apoldul de Jos (anul 1906),
Ilimbav (anul 1907) ºi Poiana Sibiului (anul 1909), de aceea consider cã este de folos sã fie amintit.
Am fost „mândru” sã evoc acest eveniment (trãit de consãtenii mei) în lucrarea de licenþã ºi în faþa
comisiei de examinare, fiindcã fãcea parte din subiectul lucrãrii: Imaginea Þãranului Român din
Transilvania în Presa Româneascã din Perioada Regimului Dualist. Interesante (dar nu recomandate
pentru tineri) sunt emoþiile, care dupã „regulã” se trãiesc la 20 de ani, experimentate la vârsta de 50
ani. Evenimentul prezentat într-o notã romanticã, dacã consideraþi cã prezintã interes ºi poate fi
publicat în paginile „Gazeta Hârtibaciului”, vã mulþumesc!

P.S. În citate am încercat sã pãstrez grafia textelor originale.

Ilimbav – trecutul prezentului
sau suntem dupã cum am fost

Reuniunea de Agriculturã din Comitatul Sibiu, a
organizat în toamna anului 1906 o expoziþie de
copii în comuna Apoldul Român; datoritã
impactului ºi bunei primiri de cãtre þãrãnimea ºi
intelectualitatea românã, a fost organizatã a doua
expoziþie în comuna (azi, satul) Ilimbav – cercul
Nocrich (în acel timp). Sã urmãrim desfãºurarea
unui astfel de eveniment, redat în presa vremii:
„Comuna Ilimbav a fost întreagã de faþã, în  frunte
cu  vrednicul preot, dl Ioan Alexandru, cu colegul
sãu preotul Luca, cu dl notar Marin ºi învãþãtorul.
Oaspeþii au luat parte la serviciul D-zeesc, dupã
aceea s’a constituit definitiv juriul alegându-ºi
president pe dl Dr. Beu, iar secretar pe R. Simu,
începându-ºi apoi lucrãrile, dupãce dl Dr. ªpan
deschide expoziþia prin cuvinte frumoase.

Examinarea s’a fãcut în cimiterul  bisericii,
unde mamele cu copiii au fost aºezate în rând pe
bãnci, iar pe delãturi era publicul. Lista fiind bine
compusã ºi aºezarea mamelor fãcutã conform
rândului din listã, examinarea s’a  putut face cu
mai multã înlesnire ca altã-datã. 51 de mame au
expus 74 copii în vârstã delà 6 luni panã la 8 ani ºi
anume 33 bãeþi ºi  41 fetiþe. Dupã examinare
juriul s’a retras în ºcoalã unde a compus lista
celor de premiat.” (Revista Economicã, anul IX,
nr. 42, Sibiu, 1907).

Premiaþi au fost 37 de copii; premiile au
constat în bani cu sume cuprinse între 3 ºi 5
coroane ºi douã „menþiuni onorifice”. „S’au
distribuit ºi rechizite de lãptat ºi cãrþi higienice
ºi economice”. În biserica din sat, preºedintele
juriului Dr. Ilie Beu ºi Dr. Ilie Iancu, implicaþi în
educaþia pentru sãnãtatea populaþiei, au expus
în cuvântãrile lor moduri de hrãnire ºi îngrijire a
sugarilor dar ºi a „copiilor dupã înþercare”

Fotograful Auerlich, venit de la Sibiu cu
membrii reuniunii, a imortalizat chipurile
mamelor ºi copiilor din Ilimbav, fotografii care au
fost publicate în revista „Luceafãrul” din acea
vreme, ºi pe care le redãm ºi noi aici.

Foto: Primul premiant la concursul din Ilimbav.

Dupã încheierea festivitãþilor, presa vremii
ne informeazã: „…a urmat prânzul unde s’au þinut
toaste instructive ºi s’au cântat frumoase cântãri”.
Iar despre localitate ºi oamenii ei se spune: „De
încheiare amintim cã comuna Ilimbav face o
impresie bunã prin casele, zidirile economice ºi
închisorile (gardurile) corespunzãtoare, prin
curãþenia stradelor, prin biserica ºi ºcoala bine
îngrijite, prin însoþirea de credit Raiffeisen, prin
o tovãrãºie agricolã ºi prin o reuniune de femei.
Poporaþiunea e harnicã, frumoasã ºi sãnãtoasã.
Portul curat românesc. Copiii ar fi fost toþi
vrednici de premiat.” ªi despre toate acestea…
în anul (1907) când în Vechiul Regat al României
þãranii s-au rãsculat, nemulþumiþi de soarta lor,
mulþi cãzând rãpuºi de gloanþe. Ilimbãºenii, alãturi
de ceilalþi români transilvãneni, au avut parte, pe
lângã vitregiile vremilor, de atenþia ºi oblãduirea
unor intelectuali români remarcabili în viziunea
ºi misiunea lor.

NR: Ne face o deosebitã plãcere sã publicãm
asemenea materiale, autentice pagini de istorie
a comunitãþilor româneºti de pe Valea
Hârtibaciului care, în vremuri de opresiune
naþionalã, îºi strigau identitatea de români.



În monografia intitulatã „Comuna Nocrich ºi
satele Þichindeal ºi Ghijasa de Jos” se menþioneazã
urmãtorul lucru: „Þichindealul devine la sfârºitul
secolului(XVIII N.A.) comitat cultural al românilor
de pe Valea Hârtibaciului. Aici se înfiinþeazã, în anul
1780, o ºcoalã cu limba de predare românã, prima de
pe întreg cuprinsul raionului (Agnita N.A.), urmatã
peste puþin timp de ºcoala românã din Alþâna.”.

Într-o încercare monograficã a preotului
Bordeanu21 , lucrare dactilografiatã pe 10 pagini, existã
menþiunea cã „ În 1780, pe tãrâm cultural, meritã sã
subliniem cã la Þichindeal s-a deschis prima ºcoalã
româneascã de pe Valea Hârtibaciului”. Tot el
menþioneazã ºi o serie de învãþãtori: Simion Mihai -
1780, Aron Aron –1836, Simion Dragoman – 1898.

Doua pagini (pag. 11-12) din lucrarea începutã
de preotul Lazãr Bordean, reprezintã o copie dupã un
început de monografie al învãþãtoarei Lucreþia Ienciu,
datatã „Þichindeal, la 18 ianuarie 1944”. În lucrare,
învãþãtoarea pomeneºte pe Simion Mihai, la 1784.

Pe coperta unui catalog vechi22 este o inscripþie,
scrisã de mânã, cu cernealã: „ªcoala din loc.
(localitate N.A.) dateazã de pe la 1784. Primii
învãþãtori au fost Ioan Brancoveanu de loc din Sadu
ºi au venit pãnã la 1812. Ioan Ciora dela anul 1812
pãnã la 1844. Dela 1845 pãnã la 1856 au fost Dragoman
Dragoman sen. (senior N.A). Acestea date sunt luate
din Protocolul naºterilor al bis. ort. Rom.”. Semnãtura
este greu descifrabilã dar pare „Dragoman”.

În lucrarea de referinþã23 a lui Nicolae Albu se
menþioneazã: „Câteva indicii din arhiva mitropoliei
Blajului dau numele urmãtoarelor localitãþi cu ºcoli

(româneºti N.A.) în epoca iosefina (Iosif al II-lea
N.A.): în districtul Þichindeal – Alþâna; Vurpãr...”

Situaþia religioasã ºi ºcolarã a
Þichindealului între 1700 – 1898

În 1780, Guberniul organizeazã, la Sibiu, o
ºedinþã cu toþi directorii de ºcoli, pentru adoptarea
programului „Ratio Educationis”, cel puþin la ºcolile
primare24. Un an mai târziu, Iosif al II-lea promulgã
noile reglementãri pentru învãþãmânt, intitulate
„Norma Regia”.

Împãratul, susþinut de consilierii Gebler ºi
Kaunitz, acordã drepturi ºi privilegii cetãþeneºti nu
numai pentru catolici, calvini, luterani ºi greco-
catolici ci ºi pentru ortodocºi ºi evrei, cu toatã opoziþia
nobilimii maghiare ºi a patriciatului sãsesc. Tot în
reglementãrile menþionate se transmite ordinul:
„comunitãþile cu peste 100 de case sunt obligate sã
aibã ºcoalã ºi învãþãtor propriu”.

În acest context favorabil se construieºte, la
Þichindeal, în 1791, Biserica Ortodoxã, cu hramul
Sfânta Paraschiva, prima bisericã ortodoxã din zid,
din zonã.

Între 1782 ºi 1789 este menþionat de 2 ori sediul
protopopiatului (districtului) de la Kolun (Colun), din
dioceza Fãgãraºului. În acelaºi document, în anii
1804, 1806 ºi 1835, apare districtul Czikenthal.

Pe blogul lui Remus Mircea Birtz am gãsit, în
fotocopie, lucrarea Dr. Augustin Bunea
„ªematismul...pe 1900”27 în care, la Districtul
Cichindealului, într-un scurt istoric, se aratã cã la
1842, Districtul avea 14 parohii (între care Calbor ºi
Ruker). Tot atunci era protopop S. Cãian din Vurpar.

Recensãmântul din 1850 ne relevã un sat
(Þichindeal) în plinã dezvoltare: „satul avea 154 de
case; 176 locuinþe, 616 locuitori” (între care sunt
menþionaþi ºi 3 strãini). În ºematismele pe 1871 (pag.
265 – 271), pe 1875 (pag. 221) ºi pe 1876 (pag. 259)
apare, din nou, Districtul Cichindeal, condus de
protopopul Demetriu Aron.

Spre sfârºitul secolului XIX, în ªematisme apar
ºi date despre ºcoli, alãturi de alte date. Astfel, în
„ªematismul ...pe anul 1880” sunt înºirate, la Districtul
Cichindeal, urmãtoarele: • Protopop: Demetriu Aronu
• ªcoala: 14 ºcolari, Ioanu Aronu – docente (învãþãtor
N.A.); total ºcolari Districtul Cichindeal – 491

În 1886, în Protopopiatul Chichindeal, apare ca
„parochu” (paroh N.A.) Demetriu Aronu : „Local
scola-lipsesce; docente – parochulu; scolari – 26; total
scolari (în Protopopiat N.A.) - 485”. Tot în acest
document este pomenit O.D. (onoratul domn) Aronu
Mihuleþiu, administrator ºi docente (învãþãtor) în „Siua
Micã” (ªura Micã), cu menþiunea maghiarã „Kis-

Actul care consfiinþeºte situaþia apariþiei noii
biserici este A doua Diplomã Leopoldinã, din 30 martie
1701. În actul semnat ºi parafat de împãratul Leopold
I sunt confirmate privilegiile clerului unit iar
credincioºii se pot bucura de privilegii ca cele ale
celorlalte naþii recepte.

Sunt cuprinse ºi mãsuri anti-calvinizare ºi de
înfiinþare a unor ºcoli româneºti. Singurele modificãri
acceptate de „uniþi” au fost recunoaºterea a 3 puncte
dogmatice: dogma filioque (Sfântul Duh provine atât
de la Tatãl cât ºi de la Fiul), existenþa purgatoriului
alãturi de rai ºi iad ºi împãrtãºania cu azimã (pâine
dospitã). De asemenea trebuia recunoscut primatul
Papei.

Semnatar ºi pe actul din 1701 este ºi protopopul
Aron din Þichindeal.

Chiar dacã revendicãrile românilor, cerute de
reprezentanþii Bisericii greco-catolice, nu au fost
obþinute imediat, în anii urmãtori s-au realizat unele
din ele: învãþãmânt ºi tipãrituri în limba românã;
contactul tinerilor cu Occidentul, prin trimiterea la
învãþãturã; renaºterea ºi recunoaºterea naþionalã prin
recunoaºterea religiei greco-catolice alãturi de
celelalte religii recepte etc.

În privinþa relaþiilor dintre ortodocºi ºi greco-
catolici, mai ales în sate, se menþioneazã într-o
lucrare13 a lui Petru Maior: „Preoþii uniþi ºi neuniþi,
cu prietenie frãþeascã petrec laolaltã, ba ºi la
îngropãciunea morþilor ºi la maslu... se adunã laolaltã,
cântã, slujesc împreunã, fãrã a se sfii unii de alþii...ce
mai mult, fãrã osebire se spovedesc uniþii mireni la
preoþii neuniþi ºi neuniþii la preoþii uniþi, ba ºi înºiºi
preoþii fac aceeaºi”.

Existenþa în biserica ortodocsã din Fofeldea14 a
unui anvon dovedeºte cã, în aceastã bisericã se þineau
ºi slujbele greco-catolicilor, atunci când li s-a dãrâmat
biserica. Oamenii bãtrâni îºi amintesc despre acele
timpuri.

În perioada 1700-1750 împãraþii Austrie
(Habsburgii) refuzã sã recunoascã religia ortodocsã.
Odatã ce un numãr însemnat din locuitorii
Þichindealului, pãstoriþi de protopopul Aron, au
acceptat unirea cu Biserica Romei, relaþiile cu
autoritãþile se îmbunãtãþesc.

Astfel, în 1730, la Þichindeal se construieºte
Biserica greco-catolicã, pe o înãlþime, spre Dealul
Viilor. În 1733 este pomenit „Arhidiaconul
Czikindalienos” iar în alt document „Districul greco-
catolic al Chichindealului”, unde, acest district are
77 de parohii iar districtul Colun 40 de parohii. La 21
ianuarie 1759 este trimis, de la Þichindeal, la Blaj,
un act scris în limba românã, pe douã file, intitulat
„Situaþia Bisericilor Unite din Arhidiaconatele
Þichindeal, Mediaº ºi Sighiºoara”. Actul dovedeºte
suprafaþa foarte întinsã pe care îºi întindea influenþa
protopopiatul (arhidiaconatul) de Þichindeal.

Fãrã a cunoaºte alte amãnunte privind conþinutul
celor douã pagini ale actului, bãnuim cã în afara
chestiunilor legate de biserici, preoþi, credincioºi,
venituri etc. este foarte posibil sã se consemneze ºi
lucruri legate de necesitatea ºcolilor româneºti.
Menþionãm cã, în 1754, s-a deschis Gimnaziul de la
Blaj, ºcoalã superioarã în limba românã, sub tutela
episcopului greco-catolic.

Împãraþii Habsburgi, Maria Tereza (1740-1780)
ºi Iosif al II-lea (1780-1790) se înscriu în seria
„monarhilor luminaþi”. Ei se preocupã ºi de activitatea
ºcolarã, considerând cã un om cu ºcoalã este un om
folositor societãþii, un bun cetãþean.

În 1774 este stabilitã o reglementare a
învãþãmântului, cunoscutã sub numele de Ratio
Educationis. Din multele prevederi desprindem una
foarte importantã pentru români: cultivarea limbii
naþionale în ºcoli. Tot Ratio Educationis pune bazele
învãþãmântului secularizat (de stat) scoþându-l de sub
tutela bisericii. În acelaºi an, 1744, Guvernul
Transilvaniei îi atribuie o scrisoare episcopului greco-
catolic Grigore Maior (1773-1782), prin care i se cere
sã prezinte „o dare de seamã despre ºcoli”18. Dând
dovadã de mult zel în sprijinirea românilor pentru a-
ºi obþine drepturile, înfiinþând numeroase ºcoli,
episcopul Grigore Maior a intrat în conflict cu
guvernatorul Samuel Bruckenthal19, care îl obligã sã
îºi înainteze demisia.

ªcoala în limba românã, întemeiatã la 1780
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ªcoala nouã
ªcoala, alãturi de Bisericã ºi autoritãþile

locale, a reprezentat, pentru sate (organizate
vremelnic ca ºi comune), unul din organismele
ce au contribuit la dezvoltarea economicã,
socialã, politicã ºi culturalã a acestor aºezãri.

Rezultate din strãduinþele bisericii ºi
preoþilor ºi aflate vreme îndelungatã sub tutela
lor (sfârºitul sec. XIX) ºcolile româneºti au
evoluat de la statutul de ºcoli confesionale, la
cel de ºcoli de stat, pãstrând aproape în toate
perioadele (cu excepþia perioadei comuniste
1948 – 1989) legãtura cu biserica, prin obiectul
religie dar ºi prin cunoºtiinþele civice ºi morale.
ªcolile au reuºit sã transmitã sãtenilor
cunoºtinþe diverse, necesare în viaþa de zi cu zi,
cunoºtinþe legate de ocupaþiile lor dar ºi
cunoºtinþe ºi deprinderi privind viaþa în
societate.

Unii dintre copiii mai dotaþi dar care fãceau
parte din familii înstãrite au reuºit sã plece la
ºcoli mai înalte, sã devinã oameni deosebiþi ºi
sã ocupe locuri de muncã apreciate, în societate.
Chiar ºi copiii din familii mai puþin înstãrite au
reuºit sã plece din Þichindeal la alte ºcoli sau
lucrând ºi fãcând ºcoalã în acelaºi timp, convinºi
cã „cine are carte, are parte”.

Aºa au ajuns, cei mai mulþi, în funcþii de
rãspundere sau locuri de muncã bine apreciate
ºi astfel s-a rãspândit, în satele din apropiere,
vorba cã în Þichindeal sunt oameni „cu carte”.

Începuturile
Þichindealul este atestat documentar la 1350

prin douã documente: un proces de hotar între Roºia
ºi Vurpãr (unde se pomeneºte ºi de Chekendeal –
Valea Caprelor )1 ºi un act de strângere a dãrilor
bisericeºti (1350-1359) aflat în arhiva Vaticanului,
act studiat de C. Drãganu, care crede cã satul se
numea, la început „Vale Siculorum” - Valea secuilor2.
Dacã despre secui nu existã dovezi, saºii au locuit în
Þichindeal pânã la mijlocul secolului XVI. În secolul
XV, în toate satele Scaunului Sãsesc Nocrich existau
ºcoli (cu limba de predare germanã sau latinã). La
1488 existã, deci, ºcoalã ºi la Þichindeal3.

La 1594, procesul de hotãrnicie dintre Hosman
ºi Nucet are, ca martori din Þichindeal, pe românii
Oprea Borcea, Dragotã Toader ºi Toma Negrilã4, semn
cã saºii nu mai locuiau acolo.

Pe la mijlocul secolului XVI se rãspândesc, în
Transilvania, religiile reformate (luteranismul ºi
calvinismul). În 1544 se tipãreºte, la Sibiu, catehismul
luteran (în limba românã) dar acþiunile saºilor de a
introduce luteranismul printre români sunt mai puþin
insistente. Principii Transilvaniei, de origine
maghiarã, fac însã exces de zel pentru rãspândirea
calvinismului printre români.

La 10 octombrie 1643, principele Gh. Rakoczi I
(1630-1648), printr-o Diplomã5, smulge trei protopopiate
de sub jurisdicþia episcopului român ºi le supune
superintendentului calvin, care le administreazã prin
protopopi români. În acest context, acelaºi principe,
confirmã prin Diploma din 8 iulie 16476 pe protopopul
Janos Pap (Ioan Popa) din Þichindeal, supus
superintendentului calvin, cu jurisdicþie peste 17 sate:
Cornãþel, Nucet, Sãcãdate, Avrig, Racoviþa, Sebeºul
de Sus ºi de Jos, Porceºti, Glâmboaca, Coluni, Gãinari,
Noul, Feldioara, Rucãr, Sãsãuº, Ghimbav, Fofeldea,
Bendorf (Beneºti).

Istoricul ªtefan Meteº7 examinând Diploma din
1647 constatã: „Prin Diploma datã...protopopul Ioan
primeºte încuviinþarea de a face vizite canonice... ºi
sã cearã preoþilor sã predice în româneºte, sã
rãspândeascã Catechismul calvin din 1640 ºi sã aplice
învãþãturile lui în rândul credincioºilor cât ºi a
copiilor”

În altã lucrare8, Ioan Lupaº (nãscut la Sãliºte,
în 1880), bun cunoscãtor al realitãþilor din
Transilvania ºi din zona Sibiului, scria: „Din
încercãrile saºilor ºi calvinilor (maghiari N.A.) de a-
i abate pe români de la credinþa strãmoºeascã a izvorât
ºi un folos neaºteptat: începuturile tipãriturilor
româneºti, înflorirea limbii române ºi pãtrunderea ei
în slujbele ºi cântarea bisericeascã”.

Unirea cu Biserica Romei, premisã a
apariþiei de ºcoli româneºti în Transilvania

La sfârºitul secolului XVII ºi începutul secolului
XVIII, Transilvania este ocupatã de habsburgi, în
timpul domniei principelui Mihai Apafi (1661-1690).
Acþiunea s-a realizat pregresiv, începând cu 1687
(Tratatul de la Blaj) ºi s-a finalizat odatã cu Diploma
Leopoldinã din 1691, care stabilea cã Transilvania
intrã sub suzeranitate austriacã. Puþini la numãr,
austriecii au încercat sã îºi mãreascã numãrul de
susþinãtori prin atragerea unei pãrþi a populaþiei la
religia catolicã.

Cum saºii erau fermi pe poziþia lor de reformaþi
luterani iar ungurii erau calvini convinºi, gata sã
ducã rãzboaie pentru religia lor, singurii care puteau
sã fie atraºi la catolicism erau românii ortodocºi,
lipsiþi de orice drepturi ºi cu o religie nerecunoscutã
de noua stãpânire.

Procesul de formare a noii biserici, numitã greco-
catolicã sau „unitã” a început cu Manifestul de Unire
cu Roma, din 7 octombrie 1698. În urma unui sinod
de la Blaj, un numãr de 38 de protopopi români au
semnat un act, prin care acceptau unirea cu Biserica
catolicã, dar cu anumite condiþii. Pe pagina 5 a actului
este scris în limba românã: „ªi aºa ne unim cu aceºti
ce scri mai sus, cum toatã legea noastrã, slujba
bisericii, leturghia, posturile ºi carendariul nostru sã
stea pe loc, iarã dacã n-ar sta pe loc acele, nici aceste
peceþi ale noastre sã n-aibã nicio tãrie asupra noastrã”.

Între cei 38 de protopopi, semnator este ºi Aron
din Þichindeal9. Dupã alte surse este Radu din
Þichindeal. Un nou sinod s-ar pãrea cã a avut loc la
5 septembrie 1700 iar A. T. Laurian considerã cã au
participat 55 de protopopi, menþionându-l ºi pe Aron
din Þichindeal.

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

prof. Mihuleþ Achim

Czur”. El apare ºi în indicele de nume al preoþilor
greco-catolici, din acelaºi document (pag. 237) ca,
nãscut în 1856 la Chichindeal, hirotonisit în 1883 ºi
administrator la ªura Micã în 1886.

Protopopiatul Chichindealului apare, din nou,
la 1890 cu „Notariu tractual Dimitriu Aron;
Chichindeal-180 membri; cladire scola-lipseste;
scolari-fetiori 13 fete 11; total scolari 532/281 fetiori,
filiela Ilembacu (Ilimbav N.A.), Nocricu-30
credinciosi”.

ªcoala a avut ºi rolul de a dezvolta simþãminte
naþionale, mãcar ºi pentru o parte micã a locuitorilor.
Astfel, în 1771 se naºte în Þichindeal, Ioan Hidu
care a luptat, alãturi de Amos Frâncu, în armata lui
Avram Iancu ºi îºi pierde viaþa în 1848, în Munþii
Apuseni. Românii din Þichindeal, înþeleg intenþia
maghiarilor de a realiza „unirea” Transilvaniei cu
Ungaria, încã din 1866. Alãturi de cei 1496 de
semnatari ai petiþiei cãtre împãrat (Francisc Iosef I –
1848 – 1916) sunt ºi cei 51 de semnatari ai Plenipotenþei
datã la Chichindealu în 14/26 octobre 1866.

ªcoala din Þichindeal, documentatã pe
arhiva ºcolarã (1898 – 2015)

Arhiva ªcolii Nocrich cuprinde arhiva ºcolii
din Þichindeal, începând cu anul 1898. Actele din
arhivã poartã diverse denumiri: „Protocolul de
clasificaþiune ºi absenþi”, „Registre matricole”,
„Cataloage”, „Cartea ºcolii” etc. Conform monografiei
preotului Bordeanu Lazãr ºcoala veche (acum Cãminul
Cultural) s-a construit la 1898.

I. Perioada 1898 – 1918
Protocolul de clasificaþiune (catalogul) pe 1898

– 1899 este incomplet dar se distinge numele
învãþãtorului, Simeon Dragoman, iar pe o foaie este
un „Extras din catalogul pe 1898/1899 ºi cu absenþele”.
Efectivele ce rezultã din catalog sunt urmãtoarele:
„la ºcoala de toate dilele”(zilele) – 58 copii: 29 copii
29 copile gr. Ort. 39 gr. Cat. 19; „Dela 12 -14” (ani
N.A.) copii: gr. Ort. 13, copile 3 – 16 erã copii gr.
Cath. 5 erã copile 4 – 9, 25. Astfel, rezultã un total de
83 de elevi.

Toate documentele ºcolare, pânã în 1907/1908
sunt tipãrite ºi completate în limba românã, cu
elemente parþial latinizate. Unul dintre cataloage34

prezintã câteva informaþii interesante: efectivele de
elevi, pe douã grupe – ºcoala de zi ºi ºcoala de repetiþie.
ªcoala de zi cuprinde elevii pânã la 12 ani iar la
ºcoala de repetiþie sunt cuprinºi elevii mai mari de 12
(12-14) care doreau sã-ºi mai aducã aminte
cunoºtinþele ºcolare.

În privinþa notiþelor legate de ocupaþia pãrinþilor,
cei mai mulþi, în numãr de 38 – economi (bãnuiesc
gospodari ce au pãmânt ºi animale) iar pe locul doi,
cu 5 persoane sunt cei notaþi cu „lingurariu”(baiaºu).
Alþi 4 sunt „dileriu”(zilier). Alte ocupaþii: „faur”(fierar),
notariu, jude, servitoare etc.

Dupã religie, cei 66 de elevi sunt împãrþiþi astfel:
47 de religie greco-ortodoxã; 18 de religie
grecocatolicã; 1 nedeclarat.

Familiile care aveau copii la ºcoalã (an ºcolar
1901-1902), în numãr de 31 aveau urmãtoarele nume:
Dragoman(11 elevi), Dorcã ºi Giurgiu (câte 4 elevi),
Cloþan ºi Oana (câte 3 elevi). Alte nume de familie:
Aron, Hurdubelea, Popenþa, Mihu, Tatu, Savu, Duma,
Mihaiu, Ienciu, Morariu, Ciora, Vasilie, Ganga,
Dragomir, Popoviciu, Iacobu, Mãiereanu, Demian,
Mihuleþiu, Berra, Frunzã, Moldovanu, Oprean, Rociu,
Hidiu.

La locul naºterii apare scris Chichindeal.
Obiectele de studiu sunt diverse iar unele chiar

surprinzãtoare: religia ºi morala, limba românã (citire,
scriere corectã ºi gramaticã), limba maghiarã,
„computul”(compunere N.A.), drepturile ºi datoriile
cetãþeanului, istoria naturalã, geografia, caligrafia,
„cântul”, desenul, gimnasticã, „piese de cetit”.
Calificativele erau: „neîndestulãtoriu”, „abia
îndestulãtoriu”, „îndestulãtoriu”, bine ºi foarte bine.

Pe coperta unui catalog35 existã o notiþã, în limba
maghiarã, reprezentând o chitanþã prin care se dãdeau
ºcolii confesionale greco-ortodoxe din Chichindeal,
120 coroane, ca o diferenþã neplãtitã din 1899, în
anul 1905. Suma provine de la Ministerul cultelor ºi
învãþãmântului (Mulþumesc pentru traducerea
textului, fãcutã de prof. Nica Etelka, de la ºcoala
Hosman).

Cataloagele din anii ºcolari 1909/1910, 1910/1911,
1911/1912 ºi 1912/1913 lipsesc din arhivã. O explicaþie
gãsim într-un catalog mai nou36. La unul dintre elevi
i se reconstituie, prin examen, anii de ºcoalã, în
1922, menþionându-se: „Deoarece în Revoluþia din
1918 aproape toate protocoalele de clarificaþiune au
fost nimicite, susnumitul este examinat din nou...”.
Semneazã Director Ioan Ceteanu ºi Invãþãtor Simion
Dragoman. Menþionãm cã, în cataloagele din anii
ºcolari 1913/1914, 1914/1915 înscrisurile sunt în limba
maghiarã: „Gor-Kel felekezeti roman nepiskola I -VI
osztalzanak elomenteli es mulasztasi napoloja az 1914/
1915 iscoli ezre”.

De asemenea, multe nume, mai ales cele de
botez, sunt maghiarizate: Janos/Ion, Simon/Simion,
Tamas/Toma, Lorincz/Laurian. Chiar ºi directorul
ºcolii este Tatu Janos.

Cataloagele din anii ºcolari 1915/1916 ºi 1917/
1918 lipsesc. În august 1916, în timpul ofensivei
armatelor române în Transilvania, linia frontului
trecea prin pãdurea dintre Roºia ºi Þichindeal.

Învãþãtorul Simion Dragoman, preotul Ioan Tatu
ºi alþi tineri din Þichindeal sunt daþi dispãruþi de
autoritãþile austro-ungare (3/16 august 1916). De fapt,
în 2 august 1917 învãþãtorul apare ca fiind sub arme,
în România, informaþie gãsitã în articolul profesoarei
Nicoleta Gavriliu (din „GazetaHârtibaciului” nr 89/
octombrie 2013 – pag. 4).

NR: Îi mulþumim eruditului profesor Achim
Mihuleþ pentru amplul material cu caracter
monografic, foarte bine documentat, din care publicãm
o parte în acest numãr ºi continuarea în numãrul
urmãtor.
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Anul VIIi,   nr.  98,  OCTOMBRIE  2016Anul VIIi,   nr.  98,  OCTOMBRIE  2016Anul VIIi,   nr.  98,  OCTOMBRIE  2016Anul VIIi,   nr.  98,  OCTOMBRIE  2016Anul VIIi,   nr.  98,  OCTOMBRIE  2016

ORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUI
„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

,,Sfântul Ierarh Antim Ivireanul a avut
cele mai importante contribuþii în viaþa
culturalã-bisericeascã a Þãrii Româneºti. S-a
nãscut în 1650 la Iviria (Georgia sau Gruzia de
astãzi), din pãrinþii Ioan ºi Marian, primind la
Botez numele de Andrei. Naþionalitatea sa
georgianã fiind de necontestat, mai ales cã el
însuºi se semneazã de exemplu cu numele de
Antim Ieromonahul, tipograful din Iviria. A fost
luat în robie de turci, dar rãscumpãrat la scurtã
vreme de Patriarhia ecumenicã, în preajma
cãreia, în decursul timpului cât a trãit aici, a
învãþat sculptura în lemn, caligrafia, pictura ºi
broderia, dar ºi limbile greacã, arabã ºi turcã.
Antim Ivireanul a venit în þara noastrã ca
mirean, aici fiind hirotonit. La noi a învãþat
limba românã ºi slavonã ºi bineînþeles
meºteºugul tiparului. A fost egumen al
Mãnãstirii Snagov. Din 1705 devine episcop al
Râmnicului, unde înfiinþeazã prima tipografie
din istoria acestui oraº. Aici a tipãrit o serie de
cãrþi numai în limba românã. Tot aici s-a îngrijit
de sporirea bunurilor episcopiei, a restaurat
vechi lãcaºuri de cult etc. Din anul 1708 a fost
înscãunat Mitropolit al Ungrovlahiei. De
asemenea a fost un mare predicator, afirmaþie
desigur întemeiatã pe cartea Didahiile. Lucrare
care conþinea 28 de predici, adãugându-se la
acestea ºi 7 cuvântãri ocazionale. Din predicile
sale se remarcã faptul cã Sfântul Antim avea o
culturã deosebitã, citând chiar ºi din unii poeþi
ºi filozofi greci din antichitate. Tot din acestea
se vede cum mitropolitul nu se ferea de-a
atenþiona ºi sublinia lãcomia boierilor ºi a
stãpânitorilor strãini, din cauza cãrora poporul
suferea. Nu se dãdea la o parte de la a semnala
toate inconvenientele din toate pãturile sociale.
Predicile sale, aºa cum remarcã mai mulþi
cercetãtori erau ascultate cu interes ºi cu
plãcere, datoritã stilului inconfundabil ºi
extraordinar de frumos al Sfântului. Aceastã
carte, Didahiile, aºezându-l pe Mitropolit între
cei mai de seamã cuvântãtori bisericeºti din
toate timpurile. El fiind primul mare orator
bisericesc român, care înlocuieºte cazania. Pe
lângã toate calitãþile vãzute pânã acum se
numãrã ºi cea de arhitect, cunoºtinþele sale de
arhitecturã reieºind din planul pe care l-a pus
în acþiune, zidind ceea ce este cunoscut astãzi
sub numele de Mãnãstirea Antim. Pentru
aceastã ctitorie a sa a lãsat un testament, care
însãrcina pe cei din mãnãstire sã aibã grijã de
sãraci, sã ia câte trei copii, din patru în patru
ani, cãrora sã le poarte de grijã, sã cerceteze
pe cei bolnavi, inclusiv pe þigani, cã ºi ei, zicea
mitropolitul sunt botezaþi în numele Sfintei
Treimi. Activitatea de Mitropolit ºi-a continuat-

Cum rãspundem unui necredincios
care ne cere o dovadã tangibilã a
existenþei lui Dumnezeu?

Bagã-i degetul-l în prizã…
Da, mãi oameni buni, voi râdeþi?! Pãi mãi,

oameni buni, luaþi-o logic! Ce spun ãºtea? Cã
Dumnezeu nu existã cã nu Se vede! Corect?
Da ce electricitatea se vede? Nu se vede nici
curentul electric. Dar se simte, tatã…

Veneau la mine elevi de liceu, pe când
predam italianã la colegiu, la un colegiu naþional
de la noi. Era o doamnã de biologie, foarte
înþeleaptã, care tot timpul, ca sã mã irite pe
mine – de parcã eu aveam vreme sã stau cu

Dom-le, nu sta de vorbã cu proºtii, sã-þi
pierzi vremea. Cã-s cu mintea hodinitã…

dânsa, ºtiþi (ce mult mi-o plãcut mie un citat
din pãrintele Steinhardt: Dom-le, nu sta de
vorbã cu proºtii, sã-þi pierzi vremea. Cã-s cu
mintea hodinitã…).

O tanti din astea cu mintea hodinitã,
sãracã, tot incita, spunându-le copiilor: „ia
spuneþi-i pãrintelui cã omul se trage din
maimuþã”. ªi într-o zi o întâlnire în prag, pe
care am spus-o în scenã. Am intrat: „Bunã ziua.”
„Pãrinte, v-au transmis copii?”. „Ce, Doamnã?”
„ªtiþi, eu cred cã ne tragem din maimuþã”.
„Doamnã, fiecare se trage din ce crede cã se
trage.”

La ce-o complicãm? Deci fiecare se trage
din ce crede cã se trage. Crezi cã te tragi din
maimuþã? Ie-te maimuþa! Ce pot sã-þi fac? Zic:
„Doamnã, în virtutea acestei trageri din
maimuþã, sã-mi spuneþi pe care cracã vã gãsesc
dupã ore, sã ne putem explica, oarecum, într-
un fel sau altul, câteva din lucrurile de credinþã!”
N-avea craca la ea, n-am povestit….

Pãrintele Constantin Necula – Tinerii ºi
ispitele modernismului!, Ed. Agnos

Viaþa ºi tipãriturile Sfântului Ierarh Antim IvireanulViaþa ºi tipãriturile Sfântului Ierarh Antim IvireanulViaþa ºi tipãriturile Sfântului Ierarh Antim IvireanulViaþa ºi tipãriturile Sfântului Ierarh Antim IvireanulViaþa ºi tipãriturile Sfântului Ierarh Antim IvireanulViaþa ºi tipãriturile Sfântului Ierarh Antim IvireanulViaþa ºi tipãriturile Sfântului Ierarh Antim Ivireanul
o pânã la moartea lui Constantin Brâncoveanu
(1714), apoi sub urmaºul sãu ªtefan
Cantacuzino, ucis la Constantinopol în 1716.

Pentru cã a urmãrit binele þãrii, domnitorul
din acele timpuri a dat poruncã sã fie închis ºi
torturat, iar Patriarhia de Constantinopol a fost
rugatã sã-l cateriseascã pe baza unei acuze
banale (caterisire pe care aceeaºi Patriarhie o
retrage mai târziu). În urma acestor acþiuni,
Sfântul Antim a fost exilat în Muntele Sinai.
Însã în drum spre locul de exil, marele
Mitropolit al Þãrii Româneºti este ucis de
soldaþi turci, care i-au aruncat trupul în râul
Mariþa sau în af luentul acestuia, undeva
dincolo de Adrianopol.”

Sfântul Antim Ivireanul vine cu un aport
inegalabil ºi vital pentru continuitatea noastrã
ca neam ºi credinþã. Venit în Þara Româneascã
în anii 1689-1690, adus fiind de cãtre domnitorul
Constantin Brâncoveanu. Pe lângã abilitãþile
lingvistice îmbogãþite, ieromonahul Antim
învaþã ºi meºteºugul tiparului de la Mitrofan,
fostul episcop de Huºi, devenind conducãtorul
tipografiei greceºti de la Cetãþuia. Toate aceste
lucruri reieºind din scrisoarea Patriarhului
Hrisant Notares din 1709. El practicã tipografia
cu un interes ieºit din comun ºi cu o voinþã
specificã Sfinþilor, fapt care-l face cel mai
prolific, dacã vrem, tipograf al timpului sãu.
Pentru cã ,,în tot decursul domniei lui
Constantin Brâncoveanu din cele aproximativ
80 de cãrþi, care au fost tipãrite, 63 aparþineau
direct sau indirect lui Antim Ivireanul. Dintre
care 39 au fost lucrate de el însuºi. Dupã locul
de apariþie, 21 au apãrut la Bucureºti, 15 la
Snagov, 9 la Râmnnic ºi 18 la Târgoviºte. Dupã
limba în care au apãrut, 30 erau în greceºte, 22
în româneºte, una în slavoneºte, 9 bilingve (6
slavo-române, 2 greco-arabe ºi una greco-
românã) ºi una trilingvã (greco-slavo-românã).
Opt dintre tipãriturile sale aveau prefeþe sau
dedicaþii semnate de el ºi închinate lui
Brâncoveanu.”

În urmãtoarele rânduri se va încerca o
incursiune în viaþa tipograficã a Sfântului
Antim Ivireanul, pe linia tipãriturilor care au
apãrut în cele patru tipografiii de care se leagã
numele sãu, în Þara Româneascã.

1.1. Snagov, Râmnic, Târgoviºte,
Bucureºti

Toatã acþiunea tipograficã a Sfântului
Antim are ca locaþii, locurile menþionate în
subtitlul precizat adineauri.

a. Tipografia de la mãnãstirea Snagov
,,În anul 1694, Antim este trimis la

mãnãstirea Snagov, cu o parte din utilajul
tipografic de la Bucureºti. Documentele vremii

îl prezintã ca ºi egumen al mãnãstirii Snagov,
între anii 1696-1704. Deºi strãveche aºezare
monahalã, aici ia fiinþã un centru tipografic,
cu posibilitãþi de imprimare în mai multe limbi.”
Aici desfãºoarã o activitate rodnicã scoþând la
luminã mai multe tipãrituri. ,,În doar 5 ani,
Sfântul Antim tipãreºte 15 cãrþi: 7 greceºti; 1
greco-arabã; 5 româneºti; 1 slavonã ºi 1 slavo -
românã. Tot aici, Sfântul Antim îºi formeazã ºi
un grup de ucenici. Cel mai important dintre
aceºtia remarcându-se Mihail ªtefan sau
Iºtvanovici, care a fost trimis în Bãlgrad, unde
tipãreºte Chiriacodromionul ºi Bucoavna în
1699, apoi îºi desfãºoarã activitatea în Bucureºti,
la Râmnic, iar în cele din urmã în Georgia sau
Iviria de astãzi, unde va tipãri cãrþi în limba
georgianã. Tot ucenic de-al sãu este ºi
Gheorghe Radovici, dar ºi ieromonahul
Dionisie Flor. Aceºtia toþi la rândul lor vor forma
alþi ucenici, care vor duce mai departe lupta de
introducere a limbii române în cult.” De
menþionat este faptul cã ,,începând cu anul
1701, când tipografia este mutatã la Bucureºti,
activitatea tipograficã de la mãnãstirea Snagov
înceteazã pentru totdeauna.”

b. Tipografia de la Râmnic
Anul 1705, 17 martie, produce o schimbare

în viaþa lui Antim Ivireanul, pentru cã este ales
în scaunul episcopal de Râmnic. Prima lui grijã
aici a fost sã înfiinþeze o tipografie (prima din
istoria acestui oraº), cu o parte din utilajul
tipografic românesc ºi grecesc de la mãnãstirea
Snagov. Aici, în mai puþin de trei ani tipãreºte
9 cãrþi: 3 greceºti, 3 slavo-române ºi 3
româneºti. Meºterul tipograf al noii tipografii
de aici este Mihail ªtefan Iºtvanovici, care-l
numea pe Antim: cinstitul mieu pãrinte ºi
înduratul dascãl.

De precizat aicea este faptul cã ,,Sfântul
Antim continuã vechea tradiþie de-a tipãri cãrþi
bilingve, cu îndrumãrile tipiconale, lecturile
biblice ºi sinaxarul în românã, iar slujba propriu-
zisã în slavonã. Tradiþie care exista la momentul
acela de jumãtate de secol. Tradiþia aceasta
era aproape sã fie compromisã datoritã
inf luenþei crescânde a culturii greceºti.
Aceasta îl determinã pe Sfântul Antim, care
conºtientizeazã imediat pericolul, sã tipãreascã
o serie de cãrþi numai în limba românã.

De exemplu, în românã apare ºi
,,Evloghion adecã Molitvelnic, care cuprindea
454 de pagini. Era o carte care de fapt însuma
douã volume; Liturghierul ºi Molitfelnicul, caz
neîntâlnit în istoria vechilor tipãrituri
româneºti. În fapt aceasta fiind prima ediþie
româneascã a Liturghierului în Muntenia. Mai
târziu s-a dovedit cã Antim Ivireanul s-a folosit
de ediþia transilvãneanã a Liturghierului, a
protopopului Ioan Zoba, din Vinþ (editat în
1687). Aceastã versiune româneascã a
Liturghierului va sta la Baza tuturor ediþiilor
urmãtoare, pânã astãzi.”

Tipografia de la Târgoviºte:
În duminica Ortodoxiei din anul 1708,

Antim Ivireanul urcã pe scaunul de mitropolit
al Ungrovlahiei. Aici, în Târgoviºte Sfântul
Antim a avut ca primã grijã înfiinþarea unei
tipografii, unde din 1708-1715 a tipãrit un numãr
de 18 cãrþi. ªi anume: una slavo-românã, una
slavo-românã-greacã; 11 în românã; douã mici
lucrãri originale ºi 3 cãrþi greceºti. Aceasta este
perioada în care se vede clar creºterea
tipãriturilor româneºti.

Din cele 11 cãrþi în limba românã este de
amintit: Catavasierul acum întâi tãlmãcit în
limba.

Tipografia de la Bucureºti:
Înainte de-a se duce la mãnãstirea Snagov,

Antim Ivireanul, preia conducerea tipografiei
de la Bucureºti, dupã ce Mitrofan este ales

episcop de Buzãu. Aici, el tipãreºte patru cãrþi,
prima fiind: Învãþãturile lui Vasile
Macedoneanul cãtre fiul sãu Leon, dar ºi Sfânta
Evanghelie elineascã ºi rumâneascã. Cea din
urmã fiind o lucrare deosebitã, prin care se
dorea convingerea cãrturarilor contemporani,
cã ºi limba românã poate fi o limbã sfântã de
exprimare a adevãrurilor ortodoxe. În
intervalul 1701-1705, revine la Bucureºti ºi
tipãreºte 15 cãrþi, dintre care douã în românã:
Noul Testament ºi Acatistul Maicii Domnului,
1 slavo-românã; 1 greco-arabã ºi 11 greceºti.
Apoi în 1715, mutã tipografia de la Târgoviºte
la Bucureºti. În tipografia ctitoriei sale -
mãnãstirea tuturor Sfinþilor, în 1716 este tipãritã
o lucrare a lui Constantin Mavrocordat.

1.2. Tipãrituri pentru alte Biserici ºi
pentru Transilvania.

a. Tipãrituri pentru greci
Prin osteneala acestui mare Ierarh, dar ºi

datoritã susþinerii acestei activitãþi de cãtre
domnitorul Constantin Brâncoveanu s-au
tipãrit aproximativ 30 de cãrþi în limba greacã.
Tipãrituri ce-au fost date spre dotarea
aºezãmintelor bisericeºti de limbã greacã, din
cuprinsul Patriarhiilor Constantinopol,
Alexandria ºi Ierusalim, Arhiepiscopia Ciprului,
Athos, Sinai etc.
b. Tipãrituri pentru bisericile ortodoxe

arabe
La rugãmintea unuia dintre urmaºii

renumitului patriarh al Antiohiei, Macarie III
Zaim, domnitorul Constantin Brâncovenu,
însãrcineazã pe ieromonahul Antim Ivireanul
sã creeze litere necesare imprimãrii de cãrþi
în limba arabã. Astfel s-au scris de exemplul
Liturghierul ºi Ceaslovul cu text paralel grec ºi
arab. De asemenea Atanasie Dabbas (nepotul
patriarhului amintit), primeºte la plecarea din
Þara Româneascã instalaþia tipograficã, care
va funcþiona, desigur, cu oarecare reorganizãri
pânã în secolul XIX.
c. Tipãrituri pentru bisericile ortodoxe

din Georgia
Acestea se leagã de personalitatea celui

mai însemnat ucenic al lui Antim Ivireanul.
Este vorba de Mihail Iºvanovici. El a plecat la
Tbilisi - capitala Georgiei, luând cu el litere ºi
alte lucruri trebuincioase unei tipografii. De
asemenea cu el a adus mai mulþi ucenici.
Numele lui este semnat în opt cãrþi, dar datoritã
ucenicilor sãi, numãrul total al cãrþilor tipãrite
s-a ridicat la 20. În tipãriturile sale se vede
îmbinare a douã culturi: românã ºi georgianã.

d. Tipãrituri pentru Transilvania
,,Deoarece în Transilvania, tipografia

ortodoxã de la Alba Iulia ºi-a încetat activitate,
odatã cu dezbinarea bisericeascã din 1698-1701,
o altã activitate tipograficã va fi reluatã prin
anul 1747. În tot acest timp, preoþii ortodocºi,
vor procura cãrþi de slujbã în speþã de la
Râmnic.”  Timp de ºase decenii, Transilvania
a rãmas fãrã un cârmuitor bisericesc. Acest
lucru explicã lãsarea de izbeliºte a tipãriturii
de la Alba Iulia, sprijinitã de Consatntin
Brâncoveanu. De asemenea se cunoaºte faptul
cã Mihail ªtefan a fost trimis de Constantin
Brâncoveanu la Alba- Iulia, unde a tipãrit
Chiriacodrimionul ºi Bucoavna. De asemenea,
,,Carte sau luminã, prin care se combãtea cele
patru puncte florentin, s-a tipãrit în mod special
de Antim Ivireanul, pentru a veni în sprijin
ortodocºilor din Transilvania.”

1.3. Importanþa lor pentru limba
românã

Tipãriturile Sfântului Antim Ivireanul au
avut un rol extraordinar de mare pentru cã au
ajutat mult la introducerea limbii româneºti în
slujba bisericeascã, cãrþile sale au reuºit sã
formeze limba liturgicã româneascã, folositã
pânã azi. De asemenea ele au contribuit la
pregãtirea duhovniceascã a credincioºilor. În
al treilea rând au constituit un act de unitate
culturalã, contribuind la întãrirea conºtiinþei
de neam, au pregãtit înfãptuirea unitãþii
politico-statale. Prin activitatea multilingvisticã
a tipografiei din Þara Româneascã, Constantin
Brâncoveanu a fãcut din þara sa un centru
cultural interortodox. Au constituit cumva o
continuare a politicii culturale a lui Vasile Lupu

Pr. Andrei Iancu
(Biserica Adormirea Maicii Domnului

Coveº)
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Pãrinþii duhovniceºti insistã asupra
faptului cã este nociv din punct de vedere
spiritual sã te compari cu alþii; sã te întrebi de
ce þi-a dat þie Dumnezeu mai puþin decât
celorlalþi, sã îþi rãscoleºti nemulþumirile cu
privire la munca pe care o depui ºi locul pe
care îl ocupi; sã te socoteºti deosebit de
important ºi cu un destin special, care nu se
împlineºte din cauza altora care stau în calea
ta. Toate acestea sunt gânduri cultivate destul
de frecvent, sursã a multor neîmpliniri,
frustrãri ºi eºecuri.

Despre Avva Isidor de la Sketis povestea
Avva Pimen cã „îi tot spuneau gândurile rele:
«Eºti mare om». El le rãspundea: «Precum Avva
Antonie, întru totul ca Avva Pambo sau ca alþi
Pãrinþi plãcuþi lui Dumnezeu?» Dupã ce aducea
astfel de întâmplãri, se liniºtea, iar când
duºmãnia [demonilor] îl aducea la deznãdejde,
fãcându-l sã creadã cã oricum va fi osândit, el
le rãspundea: «Chiar dacã sunt osândit, pe voi
am sã vã gãsesc sub mine»”.

Strategia Bãtrânului Isidor, un om smerit
ºi cu foarte multã rãbdare, aratã cã niciodatã
comparaþiile nu sunt bune sau rele în sine, ci
sunt importante gândul ºi maniera în care sunt
fãcute. Pentru cei care citesc setul de povestiri
dedicate ascetului în Pateric este foarte
limpede mãsura la care a ajuns. El spunea
despre sine: „De când am devenit monah, mã
strãduiesc ºi nu las mânia sã-mi urce pânã la
gât”, sau în alt loc: „De patruzeci de ani simt
pãcatul cu mintea, dar niciodatã nu l-am
îngãduit nici pe-al poftei, nici pe-al mâniei”.

Aºadar, monahul era un om care îºi

Departamentul de asistenþã socialã al
Arhiepiscopiei Sibiului ºi Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentarã „Terezianum” din Sibiu
au organizat luni, 17 octombrie, o activitate
social-filantropicã la Cãminul pentru Persoane
Vârstnice din localitatea Marpod, judeþul Sibiu.
Activitatea a marcat Ziua Mondialã a
Alimentaþiei ºi a început cu o slujbã de
binecuvântare pentru cei 90 de beneficiari ai
centrului social menþionat, slujbã sãvârºitã de
consilierul social din cadrul Arhiepiscopiei
Sibiului, Ioan-Ciprian Cândea, inspectorul
social pr. Tiberiu Kiss ºi parohul de la Marpod,
Marius Muntean.

„Dragostea ºi sprijinul faþã de cei
vârstnici”

Persoanele vârstnice din aºezãmânt au
primit din partea Arhiepiscopiei Sibiului ºi a
Colegiului Tehnic de Industrie Alimentarã
„Terezianum” din Sibiu produse de patiserie,
produse de panificaþie ºi fructe.

„Astãzi am ales sã petrecem câteva ore

Bãtrânii de la Cãminul din Marpod au
primit daruri ºi asistenþã religioasã

cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentaþiei în
mijlocul persoanelor vârstnice din Marpod.
Acestea sunt cea mai defavorizatã categorie
socialã la ora actualã, de aceea
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Mitropolit Laurenþiu
îºi doreºte sã ne arãtãm permanent dragostea
ºi sprijinul faþã de cei vârstnici. De asemenea,
am vãzut bucuria pe chipul lor îmbãtrânit ºi
trist în momentul în care au primit produsele,
dar ºi seninãtatea la auzul cuvintelor de
încurajare”, ne-a spus pr. Ciprian Cândea.

La activitatea de la Marpod au mai
participat inspectorul Marius Talmaþchi din
cadrul Departamentului menþionat, alãturi de
doamnele profesoare Cornelia Popa ºi Simona
Butoi de la liceul sibian partener,
coordonatoarele acestui proiect în rândul
elevilor.

„Ziua Mondialã a Alimentaþiei este o zi
prin care se doreºte promovarea unei
alimentaþii sãnãtoase ºi eradicarea sãrãciei”,
a menþionat Prof. Cornelia Popa.

În lumea contemporanã în care trãim, de
cele mai multe ori privim suferinþa ºi necazurile
cu spaimã ºi cu îngrozire, uitând astfel de faptul
cã acestea pot fi schimbate în bucurii ºi stãri
de înaltã trãire duhovniceascã. Medicina li se
pare multora dintre oameni singura scãpare
sau dacã vreþi singurul dumnezeu, care-i poate
salva, uitând în consecinþã cã de fapt trebuie
tratat nu numai trupul, ci ºi sufletul, care
poartã povara pãcatelor - adevãratele cauze
ale bolilor noastre trupeºti. În aceastã direcþie,
sãrbãtoarea Înãlþãrii  Sfintei Cruci, propune
omului contemporan un sens al purtãrii crucii
vieþii sale, lucru care se va concretiza în
urmãtoarele rânduri într-o scurtã meditaþie.

Sfântul Apostol Pavel spunea: „Cãci
cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este
nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim,
este puterea lui Dumnezeu” (I Cor 1, 18).
Simplu de tot! Credinþa stã la baza asumãrii
crucii noastre. Virtute care este condiþionatã
întotdeauna de liberul arbitru al fiecãruia dintre
noi.  Libertatea ºi voinþa noastrã sunt cele care
aleg modul asumãrii suferinþelor, bolilor,
neputinþele ºi singurãtãþilor noastre de zi cu
zi. La modul acesta punea Mântuitorul urmarea
Sa:” De voieºte cineva, sã se lepede de sine,
sã-ºi ia crucea ºi sã-mi urmeze mie” (Mt. 16,
24). Paradoxal, dar nu ireal! Aparent irealizabil,
dar în mod sigur posibil! Poate cã mulþi se
întreabã, pãi cum, Dumnezeu vrea ca eu sã
îndur suferinþe? Nu, tocmai pentru cã
Dumnezeu nu vrea, te pune sã-þi iei crucea. O
asumare la care se prinde ºi Mântuitorul, care
spune: “Luaþi jugul meu asupra voastrã ºi vã
învãþaþi de la Mine, cã sunt blând ºi smerit cu
inima, ºi veþi afla odihnã sufletelor voastre”
(Matei 11:28-29). E vorba de purtarea unei
cruci, care, cã vrem cã nu vrem, tot o avem de
dus. Tocmai aici e punctul cheie, cã  Hristos
ne invitã sã ne luãm crucea ºi-n acelaºi timp
sã-I îngãduim sã o poarte împreunã cu noi.
Aceasta este taina - cã Cineva transformând
crucea din obiect de torturã în cinstitã cruce
dãtãtoare de viaþã, continuând sã facã lucrul
ãsta pânã la sfârºitul veacurilor în viaþa fiecãrui
om care doreºte.

Pentru a realiza transformarea aceasta a
crucii neputinþele noastre de orice ordin în,
prin ºi cu Hristos, trebuie urmate mai întâi trei
condiþii. Prima fiind lepãdarea de sine, care
presupune schimbarea noastrã lãuntricã,
curãþirea inimii, lepãdarea noastrã de omul cel
vechi. Abia dupã ce este atins acest prim punct
obligatoriu în viaþa noastrã duhovniceascã
suntem pregãtiþi pentru asumarea crucii
reprezentatã de orice neputinþã sau boalã de
orice fel. A doua condiþie - luarea crucii,
însemnând nu altceva decât o asumare a
necazurilor noastre în perspectiva vieþii
veºnice alãturi de Dumnezeu.

Îndeplinite aceste douã criterii, urcuºul
nostru duhovnicesc face posibilã venirea
Împãrãþiei lui Dumnezeu pe pãmânt în viaþa
noastrã cotidianã. La acest nivel aºa cum
unanim susþin toþi Pãrinþii Ortodoxiei, omul
trãieºte viaþa ca pe un dar, înfruntând cu
fruntea seninã  toate ceea ce vine asupra sa.
Transformând necazul în bucurie prin puterea

ÎntrÎntrÎntrÎntrÎntre slae slae slae slae slavvvvva deºara deºara deºara deºara deºartãtãtãtãtã
ºi deznãdejdeºi deznãdejdeºi deznãdejdeºi deznãdejdeºi deznãdejde

controla foarte bine pornirile pãtimaºe ºi care
se dedica rugãciunii cu foarte mare intensitate,
dupã cum tot el spunea: „Când eram tânãr ºi
stãteam în chilia mea, nu aveam mãsurã la
pravilã. Noapte sau zi, pentru mine era pravilã”.
Isidor era un atlet al nevoinþei, unul care fãcea
performanþã, dar nu primea gândurile
insidioase de slavã deºartã, de supraevaluare,
venite din partea demonilor. Iar acest lucru îl
face folosindu-se tocmai de comparaþie, dar
într-un mod propriu.

Avva nu foloseºte comparaþia cu alþii
pentru slava sa deºartã, pentru a-ºi amplifica
iluzia propriei valori, ci dimpotrivã, pentru a
sublinia încã o datã cât drum mai are de
parcurs. Dar pentru a putea utiliza comparaþia
în acest sens, este nevoie în primul rând sã
poþi admira; sã îi poþi aprecia cu sinceritate pe
cei mai buni decât tine. Pentru asta este nevoie
sã arunci asupra realitãþii o privire curatã,
neviciatã, nealteratã de patimã ºi orgoliu. Cu
alte cuvinte, este esenþial sã ai discernãmântul
valorii, la care sã te poþi raporta.

Aºadar, gândului de slavã deºartã i se opune
admiraþia pentru cei cu adevãrat mari, la a
cãror mãsurã este greu de ajuns. Ce facem
însã cu gândurile de deznãdejde? În faþa lor,
Avva Isidor se încurajeazã cu un gând pozitiv,
atunci când îºi spune cã prãbuºirea nu este
maximã ºi cã, deºi vrednic de iad, este în
continuare deasupra demonilor. Cu acest gând
subþire, fragil, Bãtrânul se menþine în echilibru
peste prãpastia care se cascã între slava
deºartã ºi deznãdejde.

Paul Siladi (Ziarul Lumina)

Crucea, nebunie sau putere?Crucea, nebunie sau putere?Crucea, nebunie sau putere?Crucea, nebunie sau putere?Crucea, nebunie sau putere?
-Scurtã meditaþie-

Crucii lui Hristos. Aceasta este taina, cã prin
cruce noi ne mântuim ºi gustãm viaþa cea
veºnicã încã din viaþa aceasta pãmânteascã.
Fãcând o incursiune în istoria vieþilor Sfinþilor
Bsericii ºi ducându-ne pânã la Sfântul Ignatie
Teoforul, sãrbãtorit pe data de 20 decembrie.
Un Sfânt despre care se crede cã ar fi fost
copilul binecuvântat de Dumnezeu.

În relatarea vieþii acestuia este cuprins
un amãnunt ºocant pentru noi oamenii de azi,
obiºnuiþi cu gratuitãþile ºi cu creºtinismul
acesta de ordin magic. Acest Sfânt mai exact,
în drumul spre Roma, escortat fiind de soldaþi.
În drumul spre moartea sa chinuitoare, care
avea sã se întâmple în Colosseum, ca sursã de
amuzament demonic pentru oamenii acelor
vremuri ºi acelor locuri. La un moment dat în
aceastã peregrinare, Sfântului i se propune
eliberarea sa de sub cei care-i pregãteau
moartea. Însã la modul ciudat, am putea spune
unii dintre noi, acest Ierarh Sfânt, rãspunde:
„Nu, lãsaþi-mã sã fiu mãcinat de dinþii fiarelor
ºi sã fiu transformat în pâine a lui Hristos! Abia
acum sunt în ºcoala uceniciei Domnului ºi
Mântuitorului meu”. Intrigant, dar iatã care
este sensul purtãrii crucii ºi urmãrii
Mântuitorului: identificarea noastrã ca prieteni
ai lui Hristos, transpunerea noastrã în calitatea
de copii ai lui Dumnezeu, de moºtenitori ai
Împãrãþiei Cerurilor. Aºa devenim urmãtori ai
Mântuitorului, creºtini autentici, sare aºa cum
ni s-a poruncit a lumii acesteia. Amin.

Pr. Andrei Iancu
(Biserica Adormirea Maicii Domnului

Coveº)

Între noi doi
Maria Pãnãzan Lorinkzi

Între noi doi
e Dumnezeul Iubirii
ºi Pomul Vieþii ºi
Privirea Ta de Înger...

Între noi doi
e Dumnezeul Iubirii
ºi Lumina de gând
care ne-a fost datã
întru aflarea Misterului Crucii...

Între noi doi
e Dumnezeul Iubirii
care ne-a binecuvântat sã fim Iubire
ºi sã ne-mpãrtãºim cu Lumina
celor doi Ochi Senini
pe care eu încã o mai caut
pe poteca ce duce spre Dor de
Acasã...

Între noi doi
e Dumnezeul Iubirii...
ªtim oare ce distanþã infinitã
ne desparte pe mine de Tine
ºi pe Tine de mine?
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Fermecãtoarea
toamnã

Ioan Gligor Stopiþã

Azi noapte mi-a bãtut în uºã-o Doamnã,
Brutal fardatã, la gât cu ºal de vulpe,
Cu blugii vineþii mulaþi pe pulpe
ªi ie cafenie: fermecãtoarea toamnã!...

Azi noapte mi-a bãtut cu degetu-n fereastrã
Femeia aceea brunã...Doamna din Sonete,
Misterioasã, rece, în rochii de mãiastrã
Ce vine noaptea poeþii sã-i deºtepte...

S-a veºtejit azi noapte înc-o stea
ªi a cãzut aprinsã la margini de amurguri...
Fluturii rãmaºi în vie printre struguri
S-au sinucis bezmetici la fereastra mea...

Vântul din Cindrel s-a rupt printre ecluze
ªi-a strãbãtut Sibiul cu ...femeia...
Ce plângea sfâºiitor ºi cu sarcasm pe buze...
Vai, ce „barbar plângea femeia aceea”!...

Frunzã verde ruptã-n cinci,
Plin e codru’ de voinici,
La tot fagu’ – patru, cinci.
ªi la fagu’ ãl mai mare
Zace-un voinic de lingoare,
Cu-a lui mândrã la picioare
ªi se roagã sã se scoale.
- Mori, bãdiþã, ori te scoalã,
Ori mai dã-mi ºi mi’ din boalã.
- Ba io,zãu, nu m-oi scula,
Nici din boalã nu þi-oi da.
Pãn’ tu mie mi-i aduce
Apã rece din Dunãre,
Sloi de gheaþã din þãrmure
ªi cireºe din altoi.
- Bade, bãdiºorul meu,
Apa rece s-o-ncãlzit,
Sloi de gheaþa s-o topit
ªi cireºe nu mai sunt.
- Mândro, mândruliþa mea,
Apã rece-i gura ta;
ªi cireºe de altoi
Ai tãi, mândrã, ochiºori,
Care-i plâng adeseori.

Toma Nicolae, 82 de ani, Chirpãr, 3 X 2004

Tu ai gândit, bãdiþ, gândit
Cã eu sunt fir de gãsit,
Þie de batjocorit.
Da eu sunt foiþã fragã
ªi la toatã lumea dragã.
ªi þi-am fost, bade, ºi þie
Pânã-ai fost de omenie.
Omenia o-ai mâncat,
Eu focului te-am lãsat.

Tu-ai gândit, bãdiþ, aºa,
Tu- ai gândit cu maica-ta
Cã eu sunt gunoi din tinã,
ªi tu bujor din grãdinã.

INSECTE DE
COMPANIE

Nicu Ganea
Popular science ficþion

Întreb: „ ce faci mãi purece aici?”
- Mã puric de pãduchele-albinos
un parazit de frunte-un acarici
ce vrea sã vadã un purece pãduchios!

Apuc pãduchele ºi-i spun:
- De nu-i dai pace, te arunc pe uºe!
„ce? gazdã dulce, mi-eºti nebun?!
nu vezi cã am pe burtã o cãpuºe?

O dibuiesc ºi-o gâdil de cãlcâie:
- Stãi nesãtul-o, nu-l mai suge,
pãduchele sãracu-i plin de râie
nici dânsul n-are dram de sânge!

De mila lor îmi vine -a plânge-
ce fãrã apãrare ºi ce mici mai sunt
când vine ploºniþa ºi mã împunge:
- De mine n-o sã zici nici un cuvânt?

Putoarea asta e mai rea ca râia
Hulpavã, face din stejar – fãinã
Îi spun: „de vrei sã fi a-ntâia,
îmi afli câþi pãduchi are-o gãinã!

Uºoarã-i viaþa lor de paraziþi
Pãduchi cu purici, ploºniþe râioase
Ce în luminã stau cuminþi
Ce-n beznã sunt nesãþioase.

Omagiu pentru
actorul-cântãreþ

Pe Hârtibaci, s-a stins fãclia,
Ce lumina-se cu onor,
Agnita, îi jeleºte glia
Lui Gyuri Pascu, bun actor!

x x x
El a cântat mereu povestea,
Cu dragoste, cu un renume.
Ce tristã este astãzi vestea,
ªtiindu-l dus în altã lume!.

x x x
Îl plâng cei care l-au cunoscut,
Îl plânge un întreg popor.
Avea talent, ne-ntrecut,
Avea ºi farmec ºi umor!

x x x
Dumnezeu sã-i fie pazã,
Cã l-o dus la Heruvimi.
Cântece cu mare vazã,
Înmulþite în miimi…

Autor: Hudea M. Simion
Un fiu al satului Sãsãuº

Ultimul stinge lumina
Dan Herciu

impulsul primei priviri
cioplea tãcut
sentimente viitoare

ne-am scuturat de trecuturi
ca de leprã
ne-am analizat sumar
sufletele
am fãcut dragoste
imponderabili
sfidând
toate punctele cardinale cunoscute
ºi chiar am descoperit
cã putem sã ne clonãm
unul pe celãlalt

timpul rãmãsese
singura prejudecatã
palpabilã

doar cã
a doua zi
au început sã sune mobilele
sã greiereascã, greierii
sã claxoneze maºinile
sã plouã, ploaia
sã...

iar în ochii noºtri
ca pe giganticele monitoare
din sud-vestul oraºului
trecea mereu
ºi mereu
acelaºi mesaj:

Folclor Cules de Mircea Drãgan Noiºteþeanu
Pe gunoiu’ploaia-l spalã
ªi tot îi de trebuialã.
Da bujoru’vestejeºte,
Nimurui nu-i trebuieºte.

Rochie cu paraclini
Aºteaptã domni ºi nu vin.
Ãi cu cioareci nu-ndrãznesc,
Ãi cu nãdragi nu sosesc.

Leliºoarã, leliºoarã,
Nu lãsa voinic sã moarã
Pentru-oþâr’ de guriºoarã.
Cã-i pãcat de dumnezeu
Sã moarã de dorul tãu.
ªi-i pãcat de precista
Sã moarã de dumneata.

Treci, bãdiþã, dac-ai vint,
Nu mai sta buºuluit,
Ori mândruþa nu þ-o vint?
Treci ºi fii pe-ngãduialã,
Cã þ-a veni mâne sarã.
ªi stai cu îngãduiala,
Cã þ-o veni joi sara Copilã ca mine nu-i
Neci aicea, neci în Brui,
Neci-în târgu’ Cincului.

Când te duci, bade-n pãdure,
Hai la noi dupã sãcure,
Sã-þi dau apã din pahar.
Sã nu strici ceva la car.
Sã-þi dau guriþa mea toatã,
Sã nu strici la car vreo roatã.

Vai de mine, mor ºi mor
Dupã domnu-nvãþãtor.
Vai de mine, mor ºi zac
Dupã  petec de nãdrag.

Culese de la Frãþilã Maria(a Sâmului),
77 de ani, Sãsãuºi, 18 iulie 1984

EI S-AU NÃSCUT ÎNEI S-AU NÃSCUT ÎNEI S-AU NÃSCUT ÎNEI S-AU NÃSCUT ÎNEI S-AU NÃSCUT ÎN
N O I E M B R I EN O I E M B R I EN O I E M B R I EN O I E M B R I EN O I E M B R I E

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

BrezaieEufimia 01 nov 91 de ani Alþîna
Mãrgãrit Dochia 01 nov 86 de ani Cornãþel
Aroneasa Emilia 01 nov 80 de ani Retiº
Alamã Alexandru 02 nov 89 de ani Marpod
Iasch Sofia 02 nov 81 de ani Alþîna
Muntean Ioan 03 nov 85 de ani Caºolþ
Cristea Ana 03 nov 84 de ani Alþîna
Þânþ Verghina 03 nov 84 de ani Retiº
Þânþ Emil 03 nov 84 de ani Retiº
Pleºa Ana 04 nov 85 de ani Brãdeni
Þintea Teodoriþa 06 nov 83 de ani Chirpãr
Petriºor Simion 06 nov 82 de ani Ilimbav
Lazãr Simion 06 nov 80 de ani Fofeldea
Bauman Michael 07 nov 89 de ani Alþîna
ªandru Aurelia 07 nov 82 de ani Chirpãr
Aroneasa Olimpiu 07 nov 81 de ani Retiº
Morariu Victoria 08 nov 93 de ani Chirpãr
ªerbanNicolae 08 nov 91 de ani Merghindeal
Moisin Ana 08 nov 82 de ani Daia
ªchiopotã Zoriþa 09 nov 87 de ani Retiº
Turcu Ioan 10 nov 83 de ani Noiºtat
Buta Ana 10 nov 81 de ani Dealu Frumos
Stãniþ Ioana 10 nov 81 de ani Daia
Despa Traean 11 nov 82 de ani Daia
Criºca Paraschiva 13 nov 84 de ani Ghijasa de Sus
Viloiu Ana 15 nov 81 de ani Hosman
Petriºor Maria 16 nov 87 de ani Alþîna
Vlad Livia 16 nov 85 de ani Mihãileni
Sãcãrea Lucreþia 16 nov 83 de ani Nou
Pupãzã Maria 17 nov 84 de ani Retiº
Gottschling Andrei 17 nov 83 de ani Stejãriºu
Hordobeþ Paraschiva 17 nov 82 de ani Ilimbav
Moldovan Aurelia 17 nov 82 de ani Þeline
Mihuleþ Paraschiva 18 nov 88 de ani Þichindeal
Balteº Gherghe 18 nov 86 de ani Caºolþ
Brezai Aurel 18 nov 82 de ani Rãvãºel
Balaban Filofteia 20 nov 85 de ani Alþîna
Muntean Nicolae 20 nov 81 de ani Netuº
Bãilã Romulus 21 nov 96 de ani Rãvãºel
Cocoºel Maria 21 nov 91 de ani Nou
Marin Ionel 21 nov 86 de ani Daia
Sbârcea Maria 22 nov 84 de ani Retiº
Niþu Maria 22 nov 82 de ani Daia
Iosif Aurelia 22 nov 82 de ani Þeline
Rusu Frosina 23 nov 97 de ani ªomartin
Radu Elena 23 nov 86 de ani Caºolþ
Rugalug Nicolae 24 nov 93 de ani Dealu Frumos
Clonþ Elisabeta 24 nov 89 de ani Stejãriºu
Luca Elisabeta 25 nov 82 de ani Ghijasa de Sus
Gierling Gheorghe 25 nov 81 de ani Stejãriºu
Niþu Rosalim 27 nov 88 de ani DealuFrumos
Magâþ Ioan 27 nov 83 de ani Chirpãr
Muntean Ioan 27 nov 83 de ani Vãrd
Stroia Nicolae 27 nov 83 de ani Chirpãr
Borcea Maria 27 nov 80 de ani Cornãþel
Florea Ana 28 nov 83 de ani Stejãriºu
Schopp Ioan 29 nov 88 de ani Alþîna
Dezsi Ana 29 nov 86 de ani Chirpãr
Irod Moisã 30 nov 94 de ani Ghijasa de Sus
Lumiþiu Ilie 30 nov 88 de ani Nou
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„Arca lui Anca” a navigat pânã în
Bucureºti. Centrul de educaþie non-
formalã din comuna Marpod, judeþul
Sibiu, a participat la cea de-a doua ediþie
a Festivalului Ambasadelor cu statutul de
Ambasadã a Poveºtilor din Transilvania.

La Romexpo, au fost 50 de ambasade,
consulate, institute culturale ºi organizaþii
internaþionale, cu un stand multimedia, un
atelier teoretic ºi practic de storytelling ºi douã
recitaluri artistice, demonstrative.

Sibienii care au reprezentat „Arca lui
Anca” din Ilimbav au fost Anca Vasilescu,
manager proiect, Teodora Mine, Florin
Tãrãºan, Romicã Sandu, Mihai Sopa ºi
Sebastian Dotcoº, primarul comunei Marpod
ºi iniþiator al Centrului de educaþie non-formalã.

Potrivit acestora, obiectivele urmãrite au
fost prezentarea proiectului ºi a valenþelor
satului românesc de pe Valea Hârtibaciului,
revitalizarea patrimoniului imaterial ºi cultural,

Anul acesta s-au împlinit 20 de ani de când
prietenii noºtri din Oosterbeek (Olanda) vin la
Agnita cu inimile deschise ºi cu bucuria
reîntâlnirii. De doi ani, Colegiul Tehnic „A. T.
Laurian” gãzduieºte întâlniri ale
reprezentanþilor din comunitatea Oosterbeek
cu elevi ai ºcolii noastre ºi cu profesori dedicaþi
voluntariatului (director adjunct prof. Vecerzan
Margareta, prof. dr. Lorinczi Maria-Daniela,
prof. Gãinã Niculina). În aceastã toamnã, vizita
a durat din 30 septembrie pânã în 2 octombrie
2016. La întâlnirea cu elevii noºtri din clasele a
VII-a A ºi a XI-a A, desfãºuratã la CDI, doamnele
Saskia, Jannie ºi Ge (însoþite de pr. Endre
Kozma) au dezbãtut o temã de impact de mare
interes ºi anume: „Mâinile mele – zâmbetul lui
Dumnezeu”, temã care va fi reluatã ºi la
urmãtoarea întâlnire din anul 2017.

Aºa cum v-am obiºnuit începând de anul
trecut v-am þinut la curent cu cele mai frumoase
ºi mai antrenante activitãþi derulate în cadrul
ºcolii noastre. Nici anul acesta nu o sã vã
dezamãgim pentru cã nici nu am început bine
ºcoala ºi deja ne-am ºi implicat în numeroase
activitãþi extraºcolare.

Luna lui septembrie a venit cu douã
activitãþi mult îndrãgite de elevi: este vorba de
implicarea micilor voluntari la acþiunea de
curãþenie a oraºului din cadrul programului
Let’s do it Romania. La aceastã activitate au
participat elevi din ciclul primar ºi gimnazial
coordonaþi de doamnele învãþãtoare ºi
profesoare: Banu Angelica, Jecan Ionela,
Feldara Luminiþa ºi Lãstun Bogdana. Let’s do
it Romania reprezintã cea mai mare miºcare
socialã din România, cu peste 1 100 000 de
voluntari implicaþi în 6 ani de activitate.
Viziunea lor este o þarã cu 0 deºeuri, iar valorile
pe care le promoveazã sunt pasiunea,
încrederea, respectul pentru naturã ºi
implicarea.

„Arca lui Anca” din Ilimbav
a poposit la Bucureºti

Andra MARINESCU
prin reconstituirea ºi promovarea clasicã ºi
multimedia a legendelor ºi poveºtilor din
Transilvania, organizarea de evenimente
tematice, identificarea de parteneri de proiect
ºi dialog, precum ºi promovarea artei de a spune
poveºti ca liant de comunicare multiculturalã
ºi interculturalã.

Atelierele ºi evenimentele propuse pe
agenda de activitãþi cultural-educative
desfãºurate pe @arca lui anca se adreseazã
tuturor persoanelor care îºi cautã identitatea
naþionalã, culturalã ºi/sau personalã, vor sã
intre în contact cu meºteºugurile/ ocupaþiile/
obiceiurile/ credinþele care definesc poporul
român, sã-ºi însuºeascã abilitãþi ºi informaþii
autentice, sã trãiascã un timp de calitate,
îmbinând utilul cu plãcutul ºi sã-ºi completeze
setul de idei ºi comportamente sãnãtoase
(nãravuri bune) prin intermediul trainerilor/
lectorilor/ conferenþiarilor cu experienþã ºi
prizã la public.

Articol preluat din ziarul Tribuna

OasOasOasOasOaspeþi de sufpeþi de sufpeþi de sufpeþi de sufpeþi de suflelelelelet dint dint dint dint din
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Într-o atmosferã deschisã, în care limba
englezã s-a auzit cursiv, coerent ºi ... expresiv
(doamna profesoarã Saskia fiind surprinsã de
eleva noastrã Muntean Georgiana-Daniela
prin recitarea în limba englezã a poeziei cu
care a câºtigat la Concursul Regional „Odã
Primãverii”), ne-am bucurat împreunã de o
frumoasã dupã-amiazã de toamnã ºi le
mulþumim oaspeþilor noºtri pentru atenþiile cu
care ne-au copleºit. Suntem bucuroºi, de fiecare
datã, de un asemenea fructuos schimb de
experienþã. Aceeaºi atmosferã intimã ne-a
reunit la Restaurantul Calzone, la o discuþie
prieteneascã într-un cadru nonformal,
bucurându-ne de o ceaºcã de ceai fierbinte,
completatã de o servire ireproºabilã...

Prof. Maria-Daniela Pãnãzan Lorinczi

Se întâmplã la Colegiul din AgnitaSe întâmplã la Colegiul din AgnitaSe întâmplã la Colegiul din AgnitaSe întâmplã la Colegiul din AgnitaSe întâmplã la Colegiul din Agnita
dar ºi cu sprijinul domnului profesor
documentarist Roman Raul, s-au implicat în
buna desfãºurare a activitãþilor. Au fost
prezentate referate, s-au fãcut power point-uri,
scurte filmuleþe, numeroase desene, a fost
realizat un mic dicþionar cu cele mai uzuale
cuvinte ºi expresii din diferite limbi europene
ºi nu în ultimul rând a fost realizat un Arbore al
Culturii.

Nu s-a terminat bine luna septembrie cã a
venit luna octombrie, lunã în care am sãrbãtorit
Ziua Educþiei, zi cu numeroase activitãþi
specifice. Aceastã zi, denumitã ºi „World
Teacher’s Day”, a fost celebratã pentru prima
oarã pe data de 5 octombrie 1994, când
UNESCO a desemnat prima „Zi Mondialã a
Educatorilor”, zi dedicatã recunoaºterii
importanþei muncii dascãlilor. De atunci, în
fiecare an, peste 100 de þãri de pe întreg
mapamondul marcheazã aceastã datã în
diferite moduri. Principalele activitãþi
desfãºurate în aceastã zi sunt: iniþierea de
campanii de promovare a excelenþei în munca

George Coºbuc omagiat la ColegiulGeorge Coºbuc omagiat la ColegiulGeorge Coºbuc omagiat la ColegiulGeorge Coºbuc omagiat la ColegiulGeorge Coºbuc omagiat la Colegiul
TTTTTehnic „ehnic „ehnic „ehnic „ehnic „AAAAA. T. T. T. T. T. Laurian” A. Laurian” A. Laurian” A. Laurian” A. Laurian” Agnitgnitgnitgnitgnitaaaaa

1 Petru Poantã, Opera lui George Coºbuc, Editura
Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2004, p. 8.
2 Nichifor Crainic, Spiritualitatea poeziei
româneºti, Muzeul Literaturii Române, Bucureºti,
1998, p. 112.
3 Idem, p. 78.

În ziua de 20 septembrie 2016 s-au împlinit
150 de ani de la naºterea „poetului-cãrturar” al
Transilvaniei, George Coºbuc. Fiind un an
literar dedicat lui George Coºbuc, am
considerat necesar a vorbi despre poetul nãscut
la Hordou, în judeþul Bistriþa-Nãsãud, în anul
1866, în cadrul orelor de limba ºi literatura
românã. La clasa a VII-a A, poetul a fost omagiat
prin lectura celor mai cunoscute poezii ale
autorului ºi prin punctarea celor mai importante
repere din biografia autorului. Citind poezie
devenim mai bogaþi sufleteºte, acesta ar trebui
sã fie dezideratul oricãrui profesor de românã
ºi al oricãrui elev iubitor de Cuvânt...

„George Coºbuc este, poate, cel mai dificil
poet român. ªi mã gândesc la o dificultate de
un tip aparte, care nu se referã la puterea
noastrã de a-l înþelege ºi de a-l simþi, ci la lipsa
unor criterii ferme prin care sã-i evaluãm
originalitatea. În foarte abundentele comentarii
asupra operei sale nu existã, în esenþã, decât
douã puncte de vedere diferenþiate, din care
se trag apoi, eclectic, celelalte multe
interpretãri. Polii aceºtia îi reprezintã C.
Dobrogeanu-Gherea ºi Vladimir Streinu. Avem
de-a face, pe de o parte, cu o perspectivã
sociologicã iar pe de alta, cu una strict esteticã,
cu deschidere chiar spre estetism”1.

„Poet cãrturar” cum l-a supranumit Ioan
Alexandru, apreciatul George Coºbuc este un
poet religios înzestrat, pe care graiul sfânt
ardelean l-a dat literaturii noastre, pentru cã:
„de la Coºbuc ne-a rãmas imaginea poetului
cãrturar care nu frunzãreºte cultura lumii ci
îºi stoarce ochii pe textele fundamentale, a
poetului care îºi asumã istoria neamului sãu, a
marelui poet patriot dintotdeauna suflet în
sufletul neamului sãu.”2. În creaþia poeticã

coºbucianã se gãsesc versuri imnice ce
freamãtã de bucuria marilor sãrbãtori creºtine
din viaþa satului. În opinia lui Nichifor Crainic,
„poeziile de inspiraþie hristologicã ale lui
Coºbuc îºi au rãdãcinile în folclor. Precum a
iubit ºi-a visat mãreþii româneºti împreunã cu
poporul, precum a râs sau a plâns împreunã cu
el, tot aºa cu legenda lui s-a apropiat de ieslea
naºterii, de sfintele patimi ºi de crucea
Golgotei. Ca un râu ce se varsã în mare,
credinþa lui e contopitã în credinþa milenarã a
neamului.”3

Capodoperele liricii lui Coºbuc sunt poezii
care vibreazã de sentimentul religiosului. La
Paºti, Colindãtorii, Crãciunul în tabãrã, Pomul
Crãciunului, Iisus la împãratul, Armingenii,
Parabola sãmãnãtorului, Psalm sunt texte
religioase stricto sensu. Acelaºi fior religios
rãzbate însã ºi din alte poezii care, fãrã a face
trimiteri biblice, ilustreazã concepþii de viaþã
creºtine din existenþa milenarã a satului. Sunt
de amintit, în acest context, Nunta Zamfirei ºi
Moartea lui Fulger, capodopere ale liricii
româneºti de la începutul secolului al XX-lea.
Momentele cele mai importante din viaþa
omului, ale nunþii ºi ale înmormântãrii, fac din
George Coºbuc un poet al ceremonialului sacru
al satului care vieþuieºte liturgic, dupã legile
divine, îmbisericindu-se prin pacea lãuntricã
pe care i-o dã natura ocrotitoare.
Prof. dr. Maria-Daniela Pãnãzan LorincziAcesta este elementul care a declanºat

aceastã „revoluþie” în România – povestea
echipei din Estonia, iniþiatorii proiectului „Let‘s
Do It!”. Am început în 2009, când un grup de
voluntari pasionaþi, animaþi de o idee
nebuneascã, ºi-au propus sã cureþe România
într-o singurã zi. Pe parcursul unui an de
pregãtire, aceastã idee ne-a însufleþit ºi ne-a
dat bucurie ºi puterea sã continuãm. România
a fost cea de-a 4 þarã din comunitatea „Let‘s
Do It, World!” care a avut curajul sã organizeze
o astfel de acþiune ºi este ºi astãzi o referinþã
pentru alte þãri de pe întreagã planetã.

A doua activitate, la care elevii noºtri au
participat, este dedicatã studiului limbilor
strãine, pentru cã. în 26 septembrie am
sãrbãtorit aºa cum se cuvine Ziua Limbilor
Europene. Astfel toþi profesorii de limbi strãine:
englezã (Prof. Calborean Ana, Puiuleþ Ana
Maria), francezã( Prof. Zgabercea Dana) ºi
germanã (Prof. Joantã Laura, Stãnuþiu Ioana)

de predare, prezentarea celor mai recente
statistici referitoare la munca profesorilor,
activitãþi de recunoaºtere a muncii profesorilor
precum ºi exprimarea nemulþumirilor
dascãlilor prin activitãþi de protest.

Insã, mai presus de orice semnificaþie
care poate fi atribuitã acestei zile, ea este o
ocazie idealã pentru a ne aminti cã educaþia
joacã un rol vital în dezvoltarea civilizaþiei ºi a
culturii umanitãþii, în cultivarea valorilor
spirituale ºi în conferirea unui statut elevat
condiþiei umane. Mai mult chiar, reprezintã
un moment foarte potrivit pentru a medita
asupra spuselor unor oameni invãþati…

„Educaþia este cea mai puternicã armã pe
care voi o puteþi folosi pentru a schimba lumea.”
– Nelson Mandela

ªi activitãþile nu se opresc aici. Noi luãm o
scurtã pauzã ºi ne auzim luna viitoare.

Prof. Dana Zgabercea


