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Pentru ºcolarii clasei a III-a C de la ªcoala Gimnazialã
G. D. Teutsch, bucuria reîntâlnirii cu învãþãtoarea Bianca
Toth a fost amplificatã de imaginea unei sãli de clasã
mult mai frumoasã decât cea din care au plecat în vacanþã.
Au gãsit o clasã frumos zugrãvitã ºi dotatã cu multe
materiale didactice ºi resurse multimedia; panouri de
plutã ºi o tablã magneticã.

Pentru a se bucura de toate acestea, învãþãtoarea lor
ºi-a petrecut aproape toatã vacanþa alãturi de constructori
ºi acum e încântatã de bucuria copiilor ºi de facilitãþile
care o ajutã în frumoasa meserie.

De aceea þine sã-i mulþumeascã sponsorului - firma
EUROSTAR - care a finanþat toate lucrãrile ºi materialele
didactice.

I. B.

Membrii Consiliului Local al oraºului Agnita, au fost
convocaþi de Primarul oraºului, în ºedinþa ordinarã, în
data de 7 septembrie, cu douã sãptãmâni mai devreme
decât data stabilitã prin regulament, adicã ultima zi de
miercuri a lunii respective

Ordinea de zi pentru care au fost convocaþi a avut
patru proiecte din care douã mai importante; rectificarea
bugetului ºi alegerea viceprimarului.

Proiectul privind rectificarea bugetului a stârnit multe
discuþii cu privire la alocarea sumei de 125 mii lei cãtre
SC Eco Valea Hârtibaciului. Consilierii i-au solicitat lui
Dorobanþ Eugen, directorul SC Eco Valea Hârtibaciului,
o serie de lãmuriri privind gestionarea deºeurilor din
Agnita ºi din localitãþile din care sunt colectate. În urma
acestor discuþii s-a hotãrât organizarea unei întâlniri a
consilierilor cu directorul SC Eco Valea Hârtibaciului, în
care sã se gãseascã cele mai bune soluþii legale privind
gestionarea deºeurilor din Agnita, dupã care sã se
hotãrascã ce sumã se alocã societãþii prin rectificarea de
buget.

Celãlalt proiect privind alegerea viceprimarului n-a
adus nici el rezolvarea problemei.

UN NOU ÎNCEPUT ÎN CLASÃ NOUÃ
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În 19 iunie, când consilierii au avut de ales între

candidatul PSD Murgoci Constantin ºi al PLD Cristea
Radu, a fost balotaj, fiecare candidat obþinând câte 8 voturi
iar un vot a fost anulat fiind ºtampilat greºit în ambele
tururi.

La patru luni dupã prima tentativã nereuºitã de
alegere a viceprimarului, grupul PSD îl propune tot pe
Murgoci Constantin, avându-l ca ºi contracandidat pe Alin
Ciprian Schiau de la PMP, propus de Silivestru Horia de
la ALDE.

Primarul Dragoman Ioan ºi-a exprimat dorinþa de a-l
avea alãturi pe Murgoci Constantin, cu care considerã cã
vor face o echipã eficientã. Murgoci le-a promis
consilierilor cã, în cazul în care va fi ales, va susþine
activitatea primarului, nu-i va creea probleme, neavând
intenþia de a candida la viitoarele alegeri pentru funcþia
de primar.

Deºi s-a votat de douã ori scorul a rãmas ca ºi la
alegerea precedentã, adicã 8 voturi pentru Murgoci ºi 8
voturi pentru Schiau ºi un vot nul, fiind ºtampilat „greºit”,
aºa cã va mai trece o perioadã în care primarul Ioan
Dragoman va face activitatea viceprimarului.

I. Bârsan

Editorial …

George Coºbuc

DANIELA CÎMPEAN S-A
PLIMBAT CU MOCÃNIÞA
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Pag 7 „In memoriam Gyuri Pascu”

Membrii Consiliului Local Agnita au fost convocaþi
de primarul oraºului, în data de 28 sept. în ºedinþa
extraordinarã.

Înainte de începerea ºedinþei, la propunerea
primarului Ioan Dragoman, cei prezenþi au þinut un
moment de reculegere în memoria artistului Ioan Gyuri
Pascu, cetãþean de onoare al oraºului Agnita.

Motivul principal al ºedinþei extraordinare a fost
aprobarea parteneriatului  ºi a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita-
Sighiºoara” în vederea depunerii în parteneriat a
acestuia spre finanaþare. Atât acest proiect cât ºi cel
privind aprobarea Acordului de parteneriat respectiv, au
fost analizate de comisiile de specialitate ºi au fost
aprobate în unanimitate.
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A fost discutat ºi aprobat ºi proiectul privind

rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli prin
alocarea sumei de 134 mii lei pentru completarea
cheltuielilor cu salariile din învãþãmânt.

Un alt proiect aprobat a fost cuantumul de 622,77
lei reprezentând costul mediu lunar de întreþinere pentru
serviciile furnizate de Primãria Agnita la Creºã pentru
anul ºcolar 2016 – 2017.

În afara ordinei de zi, la solicitarea preotului Ioan
Jurca, consilierii ºi-au dat acordul de principiu privind
alocarea unor sume din bugetul oraºului în vederea
terminãrii lucrãrilor de picturã începute la capela din
cimitirul oraºului.

I. B.

ªtiþi dacã actul dumneavoastrã de identitate se aflã
în termen de valabilitate ?

Dacã nu, verificaþi data înscrisã în colþul din dreapta-
jos al acestuia. Prin lege aveþi obligaþia de a vã
prezenta, cu cel puþin 15 zile ºi cel mult 180 de zile
înainte de aceastã datã, la Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenþã a Persoanei în vederea preschimbãrii
acestuia. Nu lãsaþi sã treacã acest termen. Este posibil
sã aveþi nevoie de actul de identitate la medic, la bancã,
la notar sau orice altã instituþie iar un act de identitate
expirat nu vã este de folos.

Pentru a vã putea preschimba actul de identitate
trebuie sã aveþi asupra dumneavoastrã:

- actul de identitate vechi
- certificatul de naºtere în original ºi copie xerox
- actul cu care faceþi dovada spaþiului de locuit

(contract de vânzare-cumpãrare, contract de închiriere,
certificat de moºtenitor, adeverinþã de la primãria
locului de domiciliu etc.)
ºi, dacã este cazul, urmãtoarele acte:

Stimaþi locuitori de pe Valea Hîrtibaciului !
- certificat de cãsãtorie în original ºi copie xerox
- sentinþã de divorþ rãmasã definitivã ºi irevocabilã

în original ºi copie xerox
- certificatul de deces al soþului/soþiei în original

ºi copie xerox
- certificatele de naºtere ale copiilor care nu au

încã 14 ani
Aþi cãutat certificatele de naºtere ale copiilor ºi

aþi constatat cã au împlinit 14 ani ºi nu au încã act de
identitate? Vã aºteptãm împreunã cu aceºtia pentru a-
i pune în legalitate, cu cel mult 15 zile dupã împlinirea
vârstei de 14 ani, conform legii.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanei al oraºului Agnita funcþioneazã în sediul
Poliþiei oraºului Agnita ºi are urmãtorul program cu
publicul:

de luni pânã joi 9-15
vineri 09-12
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De la PDe la PDe la PDe la PDe la Poliþie ...oliþie ...oliþie ...oliþie ...oliþie ...
Toamna se numãrã bobocii.
ªi noi i-am numãrat pe ai noºtri cu ocazia

începerii noului an ºcolar. Nu doar cã i-am
numãrat dar am ºi fost alãturi de ei cu aceastã
ocazie. Pentru cã pe toatã Valea Hîrtibaciului
poliþiºti în þinutã de galã au fost alãturi de
uniformele elevilor în prima zi de ºcoalã din
acest an.

Poliþiºtii au profitat de ocazie ºi s-au
prezentat bobocilor sau au reluat legãtura cu
elevii mai mari. ªi-au prezentat atribuþiile pe
care le au cu privire la instituþiile de învãþãmânt
ºi le-au comunicat elevilor datele de contact
pentru a fi gãsiþi în caz de necesitate, dorindu-
le însã sã nu fie nevoiþi sã le foloseascã. Le-au
reamintit elevilor cã ºcoala este o instituþie
care îi învaþã regulile de comportament în
societate, reguli pe care ei, poliþiºtii, le impun
ºi le apãrã.

Din nefericire unii dintre concetãþenii
noºtri, deºi au terminat ºcoala, nu au rãmas cu
prea multe învãþãturi. Nu au învãþat nici mãcar
sã respecte regulile. Nici chiar cele de
circulaþie. Aºa cum au constatat poliþiºtii
angrenaþi în activitãþi de control preventiv pe
linie de circulaþie.

În astfel de controale au fost depistaþi
conducând mopede M.I. de 38 de ani din
Mãlîncrav ºi G.A. de 34 de ani din Moardãº,
unul fiind sub influenþa alcoolului iar celãlalt
fãrã sã posede permis de conducere. Tot fãrã
permis de conducere a fost depistat ºi O.T. de
28 de ani din Fofeldea, aflat la volanul unui
auto Fiat.

Încãlcarea regulilor, fie ele ºi de circulaþie,
au consecinþe. Astfel, în Marpod, un biciclist
care nu purta vestã reflectorizantã, aflat pe o
bicicletã neechipatã corespunzãtor pentru
circulaþia pe drumurile publice ºi cu defecte
mecanice, având o mânã ocupatã cu un aparat
telefonic, s-a dezechilibrat, a intrat în ºanþul
de pe margine drumului ºi s-a lovit puternic cu
pieptul de un coº public de gunoi. Vina a fost a
lui. Dar li ponoasele pentru cã s-a ales cu un
traumatism toracic care a necesitat îngrijiri
medicale. Tot îngrijiri medicale au necesitat ºi
cei patru ocupanþi ºi ºoferul unui microbuz
înmatriculat în Bulgaria. Neadaptând viteza la
condiþiile de drum, B.M.G. de 25 de ani din
Cisnãdie, pe raza comunei Nocrich a pierdut
controlul volanului, a lovit un cap de pod ºi s-a
rãsturnat rãnind, alãturi de el, pe cei patru
pasageri. La Agnita, R.L.E. de 49 de ani din
Agnita, nu a observat o persoanã în vârstã care
se angajase în traversare pe trecerea de pietoni
ºi a acroºat-o aruncând-o la pãmânt. Victima
s-a ales cu leziuni la nivelul ºoldului.

Pe raza comunei Nocrich au fost depistate
câteva persoane care dorind sã se treacã mai
uºor pentru iarna care urmeazã ºi sã se
încãlzeascã pe gratis, tãiau arbori din pãdure
fãrã sã aibã autorizaþie. Chiar dacã, datoritã
întunericului, au reuºit sã disparã de la locul
faptei poliþiºtii au gãsit lãsat în urmã un
microbuz în care se aflau, în afarã de lemnul
gata tãiat, motofierãstraiele utilizate precum
ºi indicii care vor conduce la identificarea
acestora.

Un decedat la domiciliu a fost gãsit la
Ilimbav. Ionete Vasile de 48 de ani a fost gãsit
decedat în locuinþa sa de cãtre vecini. Nu existã
indicii de moarte violentã dar corpul acestuia
a fost ridicat de Serviciul de Medicinã Legalã
Sibiu în vederea efectuãrii necropsiei.

La un caz mai altfel au fost prezenþi
poliþiºtii, în satul Beneºti unde, o persoanã de
19 ani din localitate a plecat voluntar din casa
pãrinteascã, într-o direcþie necunoscutã, nu
fãrã însã a „împrumuta” de la pãrinþi bani ºi
obiecte de valoare. Cazul este mai altfel
deoarece pãrinþii, deºi au raportat cazul la
Poliþie, au refuzat sã dea informaþii în vederea
identificãrii persoanei fugare declarând cã se
vor ocupa ei de gãsirea acesteia, luând astfel
legea în mâna lor. Vã reamintim cã în
asemenea cazuri depistarea persoanei este de
competenþa Poliþiei. Este ilegal ºi chiar imoral
sã ne facem singuri dreptate.

Pentru perioada care urmeazã poliþiºtii de
pe Vale Hîrtibaciului vã ureazã o toamnã
frumoasã, cu cât mai puþine evenimente
negative, ºi vã reamintesc cã sunt …

... Mereu alãturi de dumneavoastrã!

Am avut în minte o altã temã pentru
editorialul din aceastã lunã. Dar, pentru cã din
motive obiective am lãsat conceperea
articolului pentru ultima clipã, evenimentele
m-au ajuns din urmã. Mai corect, nu
evenimentele ci Evenimentul. Evenimentul
pe care l-aº scrie, ºi l-aº descrie, cu cele mai
negre litere cu putinþã.

Pentru cã scriu aceste rânduri dupã ce am
aflat, cu durere, de pe toate canalele media
despre dispariþia fulgerãtoare a unui agniþean
pe care ne-am obiºnuit, cu mândrie, sã-l vedem
cuprins în programele sau ºtirile din televiziune
sau radio: Ioan-Gyuri Pascu.

Nu am cãderea sã amintesc sau sã
comentez despre viaþa ºi opera lui Gyuri ca om
sau ca artist. Sunt sigur cã sunt destui care l-au
cunoscut mai bine ºi care se simt îndreptãþiºi
sã-i cinsteascã memoria. Mã mulþumesc, doar,
sã-i aduc un modest omagiu celui care de mai
bine de douã decenii a adus oraºul în faþa întregii
þãri spunând doar atât „m-am nãscut ºi am
crescut în Agnita”.

Dispariþia lui Gyuri m-a fãcut sã mã
gândesc la toþi cei care pe cãrãrile vieþii,
asemenea lui, au rostit aceleaºi cuvinte. Sã ºtiþi
cã nu sunt puþini. ªi nu vorbesc doar la modul
general, despre cei care în ultimii ani au cãutat
siguranþa zilei de mâine în afara oraºului sau
în afara þãrii. Vorbesc de oameni care, nãscuþi
ºi crescuþi în Agnita sau pe Valea Hîrtibaciului,
„au ajuns departe” în carierã. Doar cã viaþa lor
nu a fost în lumina reflectoarelor.

Cu ocazia unui simpozion dedicat împlinirii
a aproape jumãtate de secol de la înfiinþarea
liceului s-a încercat contactarea, printre alþii,
a celor care au absolvit acest liceu ºi a cãror
viaþã profesionalã a fost încununatã de succes.
Pe listã: general în jandarmerie, diplomat de
carierã, director de fabricã, director de
societate comercialã, inginer în Televiziunea
Românã, sportiv de prestigiu, artist ...

Vi se pare puþin?
Adãugaþi în listã pe cei care îi vedem zi de

zi dar nu-i bãgãm în seamã. Veterani de rãzboi,
ingineri în firme de marcã, profesori de elitã,
sportivi de podium, corespondenþi media,
prezentatori radio, cântãreþi de muzicã
popularã sau uºoarã, poeþi ºi scriitori …

Aºadar, nu uita bunule român, ca din când
în când sã îþi „clãteºti” ochii ºi sufletul prin aþi
reaminti sau citi mãcar un vers dintr-o poezie
a nãsãudeanului George Coºbuc. Nu de alta,
dar el vedea lumina zilei, cu exact 150 de ani în
urmã ! Iar tu, presupusule bãtrân cititor de
„Gazetã a Hârtibaciului”, de te vei plânge de
fragila-þi memorie ºcolarã, sau de lipsa din
biblioteca ta a vreunui volum din versurile sale,
îþi oferim spre lecturare stihurile urmãtoare:

„…Frumos împodobita/Cetate, strãlucea-
n amurg/Cu turnuri de metale/ªi s-auzeau
domol ce curg/Pãraiele din vale…” („Sulamita”,
1888, Tribuna-Sibiu.);

„…Pe umeri pletele-i curg râu-/Mlãdie ca
un spic de grâu,/Cu ºorþul negru prins în brâu,/
O pierd din ochi de dragã./Când o vãd,
îngãlbinesc;/ªi când n-o vãd, mã-mbolnãvesc,/
Iar când merg alþii de-o peþesc,/Vin popi de mã
dezleagã/La vorbã-n drum, trei ceasuri trec -/
Ea pleacã, eu mã fac cã plec,/Dar stau acolo ºi-
o petrec/Cu ochii cât e zarea,/Aºa cum e sãracã
ea,/Aº vrea s-o ºtiu nevasta mea,/Dar oameni
rãi din lumea rea/Îmi tot închid cãrarea,…”
(„Numai una !”, 1889);

„…E lung pãmântul, ba e lat,/Dar ca
Sãgeatã de bogat/Nici astãzi domn pe lume nu-
i,/ªi-avea o fatã, - fata lui -/Icoanã-ntr-un altar
s-o pui/La închinat…” („Nunta Zamfirei”, 1889);

„…Azi am sã-ncrestez în grindã -/Jos din
cui acum, oglindã!/Mama-i dusã-n sat! Cu
dorul/Azi e singur puiºorul,/ªi-am închis uºa la
tindã/Cu zãvorul…” („La oglindã”, 1890);

„…Pocnind din bici pe lângã boi,/În zori de
zi el a trecut/Cu plugul pe la noi./ªi de pe bici l-
am cunoscut,/ªi cum þeseam, nici n-am ºtiut/

Editorial …

Aº putea sã dau ºi nume. Dar nu acesta e
scopul. Suntem un oraº mic. O zonã micã. Toatã
Valea Hîrtibaciului nu face cât a zecea parte
din Sibiu. Dar avem atâþia oameni cu care ne
putem mândri!

Pe Gyuri l-am pierdut fãrã sã-i arãtãm cât
de mândri suntem de el. Nu ne-am arãtat
mândria. Am ascuns-o, am ignorat-o sau, în
cel mai bun caz, am arãtat-o aºa … timid, ici-
colo. De parcã a fi mândru de cineva este o
boalã de care îþi este ruºine. Nu e o boalã. Este
un lucru firesc ºi de bun simþ sã fi mândru de
cel de lângã tine. Este o mândrie pozitivã. Te
include ºi pe tine alãturi de cel admirat. Te
face sã îþi doreºti sã te ridici la înãlþimea lui. Sã
excelezi ºi tu în ceea ce ºtii mai bine. Sã îi faci
ºi tu pe alþii sã fie mândri de tine.

Cu siguranþã, pe Gyuri îl vom omagia aºa
cum meritã. Din nefericire o facem dupã ce a
dispãrut dintre noi. Oare nu am putea sã
apreciem realizãrile celor de lângã noi cât sunt
încã alãturi de noi ºi nu dupã ce ne-au pãrãsit?
De câte ori, trecând pe stradã pe lângã un

bãtrân, v-aþi gândit cã poate este un veteran
de rãzboi ºi cã îi datorãm viaþa noastrã de
acum? De câte ori, trecând pe stradã pe lângã
un tânãr, v-aþi gândit cã poate este un viitor
veteran de rãzboi cãruia copii sau nepoþii noºtri
îi vor datora viaþa pe care o trãiesc?

Nu ºtim ce aduce viitorul fiecãruia dar,
dacã vedem în jurul nostru oameni care ne
inspirã prin ceea ce fac, care reuºesc sã ne
facã mândrii de ei, ar trebui sã le arãtãm asta.
Acum, când încã sunt alãturi de noi. Sã nu ne
fie ruºine sã le spunem în faþã „Bravo! Suntem
mândrii de ceea ce faci!”. Sã-i aplaudãm ºi sã-
i respectãm pentru succesul lor ºi pentru
exemplul pe care ni-l dau.

ªtiu cã suntem þara lui „sã moarã ºi capra
vecinului …” dar ce ar fi dacã am deveni þara
lui „Vecine, þi-a murit capra? Ia, cadou, iedul
acesta de la mine.” ?

Pânã la acel viitor, acum în acest prezent,
nu pot decât sã spun:

Mulþumim, Gyuri …
Odihneºte-te în pace! Cãtã V.

„ªi când eºti tristã, Doino, tu inimia mi-o frângi...“
George Coºbuc (n.20 sept.1866-d.9 mai 1918)

Cum am sãrit ºi m-am zbãtut/Sã ies de la rãzboi,
(…) Om bun ca dânsul nimeni nu-i,/ªi pentr-o
vorbã rea ce-i spui,/El toatã ziulica lui/
Munceºte supãrat !…” („Pe lâmgã boi”, 1891);

„…Avea ºi dânsul trei feciori,/ªi i-au plecat
toþi trei deodatã/La tabãrã, sãrmanul tatã !/Ce
griji pe dânsul, ce fiori,/Când se gândea cã-i
greu rãzboiul,/N-ai timp sã simþi cã mori…”

 („Trei, Doamne, ºi toþi trei”, 1891);
„…Eºti schilav tot! Un cerºetor/Te-ntorci

acum acasã,/ªi ce fecior frumos erai !/Dar
oricum eºti, ce-þi pasã !/Tu vei vedea iar satul
tãu/ªi casa voastrã-n vale,/ªi biata mamã-þi va
ieºi/ Plângând în cale…” („Rugãmintea din
urmã”, 1892);

„…Zãrile, de farmec pline,/Strãlucesc în

luminiº;/Zboarã mierlele-n tufiº/ªi din codri
noaptea vine/Pe furiº…” („Noapte de varã”,
1892);

„…Eu mi-am fãcut un cântec/Stând
singurã-n iatac -/Eu mi-am fãcut un cântec,/ªi
n-aº fi vrut sã-l fac,/Dar fusul e de vinã,/Cã se-
nvârtea mereu,/ªi ce-mi cânta nainte/Cântam
pe urmã eu…” („Cântecul fusului”, 1893);

„…Nu plâng cã mi-e de Leana teamã;/De
ciudã plâng eu numai, mamã./Cuvintele ei nu
le ieu/În samã,/Dar mi-e ruºine ºi mi-e greu/
Cã scoalã satu-n capu meu./Ea duce sfat din
casã-n casã/Cã n-am broboadã de mãtasã,/N-
am ºorþi cu flori – ºi dacã n-am,/Ce-i pasã?...”
(„Duºmancele”, 1893);

„…Ce urmã lasã ºoimii-n zbor ?/Ce urmã
peºtii-n apa lor?/Sã fii cât munþii de voinic,/Ori
cât un pum sã fii de mic,/Cãrarea mea ºi-a
tuturor/E tot nimic!/Cã tot ce eºti ºi tot ce poþi,/
Pãrerea-i tot, dacã socoþi - /De mori târziu, ori
mori curând,/De mori sãtul, ori mori flãmând,/
Totuna e! ªi rând pe rând/Ne ducem toþi !...”
(„Moartea lui Fulger”, 1893);

„…Copiii nu-nþeleg ce vor:/A plânge-i
cuminþia lor./Dar lucrul cel mai laº în lume/E
un bãrbat tânguitor./Nimic nu-i mai de râs ca
plânsul/În ochii unui luptãtor./O luptã-i viaþa;
deci te luptã/Cu dragoste de ea, cu dor…”
(„Lupta vieþii”, 1894);

„…Tu te plângi cã milã nu-i?/Mai aºtepþi
tu mila lui?/Haina el þi-o ia din cui,/Pânea de pe
masã./Casa ta, ºi ei stãpâni !/Prindeþi ce vã
cade-n mâini,/ªi loviþi la mir, români,/Cã-i la
voi acasã…” (In Opressores”, 1894).

Sibiu, 20 sept. 2016
A consemnat, Ioan Vulcan-

Agniþeanul
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Douã zile gara din Cornãþel a devenit punct
de atracþie pentru cei dornici sã trãiascã o
experienþã ineditã ºi plimbarea cu Mocãniþa pe
Valea Hârtibaciului este chiar o asemenea
experienþã.

Solicitãrile au depãºit posibilitãþile de
transport ale celor 2 vagoane ºi o platformã
descoperitã, amenajatã  pe un vechi vagon de
marfã. Încã de sâmbãtã numãrul celor care vroiau
sã facã  rezervare era mai mare decât capacitatea
de transport. S-au vândut peste 1400 de bilete dar

în numãrul celor care s-au plimbat n-au fost incluºi,
copiii þinuþi în braþe de pãrinþi

Prietenii Mocãniþei au primit un ajutor
preþios de la 8 elevi din clasele a X-a ºi a XII-a de
la Colegiul Tehnic Independenþa care, împreunã
cu profesoara Bucur Gloria, s-au ocupat de cãlãtori,
distribuind bilete ºi organizând plecarea.

Printre cei 1400 cumpãrãtori de bilete a fost
ºi Daniela Cîmpean preºedinta Consiliului
Judeþean Sibiu care a discutat cu Blotor Mihai
preºedintele Asociaþiei Prietenii Mocãniþei, a aflat

Aºtepta cu bucurie prima zi de toamnã –
începutul Anului Bisericesc – sã dirijeze
Liturghia, dar Dumnezeu l-a chemat în armonia
cereascã, acolo unde nimeni nu falseazã, „unde
veºnic plutesc îngerii”. Acolo ºi-a gãsit fericirea,
dirijorul Corului Bisericii noastre, profesorul
de muzicã DORU-PAUL NIÞESCU , dascãlul ºi
prietenul atâtor generaþii de agniþeni care
iubesc arta sunetului. Chipul senin, prietenos,
gata sã spunã un cuvânt bun oricui îl întâlnea,
parte din peisajul acestui burg transilvan, ne
urmãreºte parcã ºi acum pe strada principalã,
în sala de repetiþii, în cafasul bisericii, pe scena
Casei de Culturã, la serbãrile ºcolilor ºi
grãdiniþelor sau la festivitãþile de absolvire.

inunda spaþiul vital. Pentru Doru, muzica era
singurul reper care conta: oamenii erau
împãrþiþi în tenor, bas, sopran, alto sau afon!
Se ataºa copilãreºte de orice obiect ce inducea
ideea de muzicã – ceasul lui muzical, un tricou
sau o cravatã pe care erau imprimate note
muzicale! În toate catedralele pe care le-am
vizitat sau în care am concertat ( Polonia,
Ungaria, Austria, Franþa), a cântat mãcar
câteva acorduri la orgã, pentru a le proba
acustica. Pentru el muzica unea oamenii cu
spaþiul ºi cu obiectele. Se supãra cu îngãduinþã
când ne abãteam de la regulile armoniei ºi se
bucura cu un entuziasm ponderat, interiorizat,
atunci când totul era …perfect! Piesele corale
„Miluieºte-mã, Dumnezeule!”, „Cãmara Ta,
Mântuitorule”, „Cât de mãrit…!”, „La fântânã

DANIELA CÎMPEAN S-A PLIMBAT CU MOCÃNIÞA

problemele cu care se confruntã voluntarii  ºi a
realizat importanþa Mocãniþei pentru dezvoltarea
turismului pe Valea Hârtibaciului. A promis cã va
acþiona pentru ca întreg ansamblul, linie feratã,
clãdiri ºi teren sã devinã o structurã unitarã, în
proprietatea Consiliului Judeþean, pentru a deveni
posibilã accesarea de fonduri europene ºi redarea
Mocãniþei locuitorilor din aceastã zonã.

Din punct de vedere turistic funcþionarea
Mocãniþei va fi beneficã nu numai pentru locuitorii
din Valea Hârtibaciului ci ºi pentru Sibiu, mulþi

turiºti strãini fiind amatori de cãlãtorii inedite
printr-un peisaj deosebit, putând admira salba de
sate cu vechi cetãþi sãseºti  înºirate de-a lungul
traseului.

Prezenþi la eveniment, voluntarii pensionari
din Anglia care lucreazã alãturi de tinerii voluntari
din Sibiu, s-au bucurat de  interesul sibienilor
pentru plimbarea cu Mocãniþa ºi de interesul
preºedintelui Daniela Cîmpean pentru acest
obiectiv turistic.

I Bârsan

Recviem pentru DIRIJORRecviem pentru DIRIJORRecviem pentru DIRIJORRecviem pentru DIRIJORRecviem pentru DIRIJOR
Acordeonul – „Hohnerul”- lui Doru era vrãjit:
cânta oricând, orice i se cerea. Pianul bãtrân
ºi obosit din sala de repetiþii e parcã ºi mai
trist, aºteptându-l sã-i mai mângâie clapele.
Acum, când cu greu luãm tonul, aºteptãm cu
emoþie sã ne mai spunã „Faaals!” ºi..., plecâdu-
ºi capul (fa-la-do-la-fa!), cu un zâmbet discret,
sã scoatã din adâncul sufletului sãu de artist
tonul izvorâtor de armonie.

Prietenos ºi delicat, se apropia de oameni
ºi de lucruri cu o bucurie ce-þi amintea de
inocenþa copilãriei. Se bucura de orice, dar cel
mai mult se bucura de muzicã. În singurãtatea
suferinþei care l-a mãcinat, rugãciunea ºi
muzica i-au fost credinþã ºi nãdejde - muzica îi

la izvor” º.a. – care ne-au adus premii ºi
recunoaºtere unanimã - rãmân printre
performanþele interpretative ale corului
datorate, în primul rând, mãiestriei
muzicianului ºi dirijorului Doru-Paul Niþescu.

Puþini ºtiu cã, alãturi de tatãl sãu –
învãþãtorul Nicolae Niþescu - este autorul
Imnului oraºului Agnita, oraºul în care s-a
nãscut, s-a bucurat, a suferit ºi pe care l-a
pãrãsit cu o mare discreþie, poate pentru a nu
lãsa loc prea multor tristeþi. Din armonia
desãvârºitã a Cerului, Dom’ Profesor ne ascultã
cu îngãduinþã când greºim tonul ºi se bucurã
când revenim pe calea cea bunã. „Fa-la-do-la-
fa!” va fi mereu reper ºi vie amintire despre
Dirijorul corului „Sfântul Nicolae”.

Membrii CORULUI
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ªcoala a început, luni, la Alþîna, pentru 280 de ºcolari ºi preºcolari. Emoþiile au fost
mari pentru elevi ºi prichindeii de la grãdiniþã, dar ºi pentru profesori, care au aºteptat ºi ei
debutul unui nou ciclu din viaþa lor. Printre ei, Rosemarie Muller, o învãþãtoare care de patru
decenii predã germanã copiilor din comunã ºi din satele aparþinãtoare, secþia de germanã din
Alþîna fiind singura de pe Valea Hârtibaciului. Lui Rosemarie Muller, viaþa nu i-a dat copii.
Însã, tot ea, viaþa, a avut grijã ca aceasta sã fie înconjuratã mereu de elevi, despre care spune
cã sunt ai ei. În fiecare zi, micuþii vin de la 15-20 de kilometri sã înveþe germanã, aici, în
clasa în care predã învãþãtoarea Muller. Clasã în care ºi ea, în urmã cu o jumãtate de veac, a
fost elevã.

În prima zi de ºcoalã, copiii, pãrinþii ºi profesorii s-au strâns în curtea ºcolii Generale din Alþîna.
Dupã o jumãtate de orã, cât au þinut slujba preotului din comunã ºi discursurile oficialitãþilor, fiecare
profesor ºi-a luat elevii ºi i-a îndrumat spre clasã.

Nu departe de ºcoala generalã, în clãdirea unde învaþã clasele I-IV, ºi-a dus elevii ºi Rosemarie
Muller. A descuiat uºa ºi i-a invitat pe cei mici, alãturi de pãrinþi, în clasã. O salã primitoare, cu fel de fel
de desene ºi decoraþiuni pe pereþi, cu flori în ghivece, manuale ºi bomboane pe fiecare bancã, pentru
toþi elevii. Anul acesta, are 10 elevi. I-a întrebat pe fiecare ce au fãcut în vacanþã, dupã care i-a pus sã
deseneze, cât timp a povestit cu noi.

Învãþãtoare în clasa în care a fost elevã
Rosemarie Muller s-a nãscut în Alþîna ºi a învãþat în satul natal pânã a venit vremea sã plece la liceu.

A mers la liceu în Sighiºoara, iar apoi a studiat la Institutul Pedagogic din Sibiu. S-a întors în Alþîna sã
predea ºi este cadru didactic din anul 1975. Mai întâi a fost educatoare, apoi învãþãtoare la secþia
germanã de aici, de unde nu a mai plecat. „Un an am fost educatoare în Veseud, dar apoi am revenit la
Alþîna ºi nu am mai plecat de aici. Alþîna este satul meu natal. Am 40 de ani de activitate”, spune
Rosemarie Muller. Din totdeauna a fost învãþãtoare în clasa în care am gãsit-o ºi acum. „Învãþãtoare am
fost numai în clasa aceasta. Aceasta este clasa mea. ºi este clasa în care ºi eu am fost elevã în clasele I-
IV. De aceea, eu îl consider cel mai frumos loc de muncã pe care îl poate avea cineva. Sunt învãþãtoare
în clasa mea, unde mã simt foarte bine ºi unde sunt acasã”, povesteºte învãþãtoarea.

La Alþîna existã singura secþie de limba germanã de pe Valea Hârtibaciului
În judeþul Sibiu, sunt puþine secþii de limba germanã în mediul rural. Una dintre ele este la Alþîna,

parte a ºcolii Generale din comunã. Ba mai mult, este singura secþie de germanã de pe Valea Hârtibaciului,
de aceea copiii care învaþã aici vin din localitãþi ºi sate diferite. Anul acesta, sunt 10 elevi în trei clase
simultane: trei copii în clasa a II-a, patru în clasa a III-a ºi trei în clasa a IV-a. Cei mici vin ºi din alte sate
sã înveþe germanã, aici: Hosman, Marpod, Nocrich, Alþîna ºi, de anul acesta, doi copii din Agnita.
Micuþii ajung la ºcoalã cu microbuzul care aduce dascãlii din Sibiu. La întoarcere, la fel, pleacã cu
dascãlii, iar odatã ajunºi la destinaþie, îi aºteaptã pãrinþii. Anul ºcolar 2016-2017 a început cu patru copii
noi în clasã. Cei noi sunt un bãieþel ºi o fetiþã, fraþi, care pânã de curând au locuit în Germania, iar alte
douã eleve s-au mutat de la secþia românã la cea germanã. „Eu mã bucur foarte mult cã vin doi copii care
vorbesc germanã. Pentru cã dacã ei vorbesc germanã, ºi ceilalþi sunt nevoiþi sã vorbeascã. Este un
exerciþiu foarte bun”, spune învãþãtoarea.

Vârsta ºcolarã micã este o etapã, din multe
puncte de vedere decisivã. Modul în care s-a
lucrat ºi s-a reuºit sau nu, în formarea micului
ºcolar, va avea inevitabil repercusiuni asupra
dezvoltãrii ulterioare. Particularitãþile
psihologice ºi logica instructiv-educativã indicã
o concluzie unicã – necesitatea optimizãrii
startului luat în clasele primare. Niciun detaliu
nu trebuie subapreciat.

Cunoaºterea apariþiei ºi manifestãrii
primelor aptitudini constituie o preocupare
importantã a învãþãtorului. Prin verificarea
cunoºtinþelor elevilor, prin modul cum ei
lucreazã, cum îºi pregãtesc temele, prin
urmãrirea ocupaþiilor pe care le desfãºoarã cu
predilecþie, se pot culege date asupra ritmului
ºi calitãþii însuºirii materialului, asupra
existenþei aptitudinilor implicate.

Tratarea diferenþiatã a elevilor în ciclul
primar este vãzutã, în general, ca fiind tratarea
într-un anumit mod, prin anumite mijloace, mai
ales a unei anumite categorii de elevi ºi anume
a celor predispuºi eºecului ºcolar.

Diferenþierea este o necesitate de
necontestat susþinutã de cauze cunoscute,
generale ºi situaþionale, care, în principiu, se
leagã de particularitãþile individuale ale elevilor,
de mediul socio-familial din care provin.
Extrapolând, credem cã de tratarea
diferenþiatã trebuie sã beneficieze fiecare elev
al unui colectiv întrucât ea este o muncã de
cunoaºtere, de identificare a capacitãþilor, a
abilitãþilor ºi de cultivare a aptitudinilor. Copiii
cu aptitudini bine definite au nevoie de teme
mai complexe, cu grad mai ridicat de
dificultate, precum ºi activitãþi în afara clasei,
mai variate. În schimb, elevii cu aptitudini
insuficient exersate vor fi antrenaþi în munca
independentã ºi li se vor stimula în special
înclinaþiile pe care le posedã. În deplin acord
cu specialiºtii în domeniu, putem afirma cã
Tratarea diferenþiatã înseamnã egalitatea
ºanselor.

Diferenþierea ºi individualizarea
curricularã reprezintã demersuri de adaptare
a ofertei  curriculare pentru întâmpinarea
nevoilor de învãþare ale unor categorii aparte
de educaþi: elevii cu aptitudini înalte, dar ºi elevii
cu dificultãþi de învãþare, permanente sau
temporare, sau pe segmentul unor cerinþe de
învãþare specifice. În mod tradiþional,
diferenþierea ºi individualizarea curricularã se
realizeazã prin acþiunea asupra conþinuturilor.

Conceptul de diferenþiere a instruirii
relevã caracterul de sistem al multiplelor
modalitãþi susceptibile de a face ca activitatea
de învãþãmânt sã fie adecvatã trãsãturilor
tipologice sau individuale ale elevilor,
conferindu-i valoarea unei veritabile strategii
de organizare ºi desfãºurare a activitãþii
instructiv-educative.

Instruirea diferenþiatã presupune sã se
þinã seama de mai multe variabile psihologice
ºi de adoptarea anumitor tehnici de
individualizare. Esenþial pentru realizarea unei
instruiri adaptative este cunoaºterea
diferenþelor individuale în scopul conceperii
unui proces de instruire croit cât mai pe mãsura
fiecãruia.

Aºa cum fiecare cadru didactic ar trebui
sã ºtie, adaptarea curricularã pentru predarea
diferenþiatã ºi personalizatã, se realizeazã prin
conþinuturi, proces didactic, elemente de
mediu fizic, psihologic, social ºi evaluare prin
stil, volum, profunzime, ritm – de cãtre ºcoalã,
familie ºi comunitate.

Faptul cã în unele unitãþi de învãþãmânt
primar ºi nu numai, efectivele de elevi sunt
sub limita legalã pentru constituirea unei clase
omogene, coroborat cu necesitatea cuprinderii
tuturor copiilor de vârstã ºcolarã în sistemul
de învãþãmânt, conduce la mãsura încredinþãrii
sarcinilor didactice pentru douã sau mai multe
clase unui singur învãþãtor, care trebuie sã
desfãºoare, în cadrul fiecãrei ore de curs,
activitatea de predare-învãþare-evaluare,
simultan, la clasele respective.

Pe Valea Hîrtibaciului, în mediul rural,

Din arta predãrii diferenþiate
ºi a învãþãmântului simultan

majoritatea claselor de învãþãmânt primar sunt
cu predare simultanã – fie cã vorbim de
Simultan II (adicã douã clase simultane),
Simultan III, sau chiar Simultan V – acolo unde
învãþãtorul are în structura clasei elevi de la
clasa pregãtitoare pânã la clasa a IV-a.

Nu sunt greu de intuit motivele care duc
la crearea acestor clase: natalitatea scãzutã
din ultimii ani, migraþia populaþiei tinere de la
sat la oraº, sau peste hotare – sunt fenomene
care au determinat reducerea drasticã a
populaþiei rurale ºi modificarea structurii
demografice.

Chiar dacã sunt mulþi cei care sunt
reticenþi faþã de eficienþa acestei forme de
organizare a claselor, trebuie sã recunoaºtem
cã activitatea simultanã prezintã ºi o serie de
avantaje, atunci când cel de la catedrã este un
profesionist.

Astfel, numãrul mic de elevi dintr-o clasã
oferã condiþii mai bune pentru evaluarea
nivelului de cunoºtinþe al fiecãruia, urmãrirea
progresului ºcolar, formarea ºi consolidarea
deprinderilor de muncã independentã, ceea ce
dã posibilitatea preîntâmpinãrii eºecului ºcolar.

Cunoscând îndeaproape fiecare copil,
potenþialul ºi aspiraþiile lui, învãþãtorul reuºeºte
sã alcãtuiascã colective omogene pentru
fiecare clasã, organic închegate în colectivul
mai mare al claselor care desfãºoarã activitate
simultanã. Aceasta se repercuteazã favorabil
în educaþia socialã a copiilor, cãrora li se
conºtientizeazã necesitatea colaborãrii ºi
cooperãrii, fapt pus în evidenþã, cu deosebire,
în plãcerea cu care se ajutã în activitãþile
extraºcolare.

În afara acestora, se impun a fi relevate ºi
alte aspecte specifice activitãþii de predare-
învãþare care prezintã elemente favorabile
pregãtirii, formãrii ºi dezvoltãrii colectivului de
elevi:

· Cultivarea atenþiei voluntare, a
spiritului de ordine ºi disciplinã;

· Formarea unor tehnici de activitate
intelectualã;

· Conturarea unor trãsãturi de
caracter: voinþã, perseverenþã, toleranþã etc.

· Din punct de vedere educativ,
efectele pot fi necontenit optimizate: fixarea
deprinderilor de disciplinã ºcolarã, spiritul de
echipã, sentimentul de prietenie, grija pentru
pãstrarea liniºtii, a ordinii pentru obiectele ºi
materialele folosite la lecþie.

Specificul muncii învãþãtorului care predã
la clase simultane constã în alternarea
activitãþii sale directe cu elevii unei clase, cu
activitatea individualã a elevilor celeilalte clase,
þinând cont de  faptul cã realizarea sarcinilor
didactice se realizeazã în acelaºi indice de timp
ca în cadrul activitãþii cu o singurã clasã.
Totodatã, trebuie sã se asigure un echilibru
între activitatea directã ºi munca
independentã, alternarea acestor forme fiind
realizatã pe faze sau etape de lucru, avându-se
permanent grijã ca selectarea ºi dozarea
temelor pentru activitatea independentã sã
permitã îndeplinirea obiectivelor.

Practica a dovedit cã învãþãtorul care
lucreazã simultan cu douã sau mai multe clase
poate obþine, în condiþiile unei bune organizãri
a procesului de predare – învãþare, aceleaºi
rezultate ca în cazul activitãþii cu o singurã
clasã. Aceasta se sprijinã pe faptul cã instrucþia
ºi educaþia elevilor din astfel de clase se
realizeazã pe baza aceloraºi principii
pedagogice, în procesul dezvoltãrii
multilaterale a personalitãþii lor – se parcurg
aceleaºi etape, iar pentru realizarea sarcinilor
fiecãrei laturi a educaþiei se folosesc aceleaºi
metode ºi procedee.

Relaþiile pedagogice pot îmbrãca forma
relaþiilor de cooperare autenticã. Totul depinde
de viziunea pedagogicã a învãþãtorului, de
dãruirea ºi capacitatea lui de a transforma totul
în artã – o artã în care copilul este centrul
universului!

Prof. Eugenia Celina Toader

De 40 de ani la ºcoalã, în aceeaºi clasãDe 40 de ani la ºcoalã, în aceeaºi clasãDe 40 de ani la ºcoalã, în aceeaºi clasãDe 40 de ani la ºcoalã, în aceeaºi clasãDe 40 de ani la ºcoalã, în aceeaºi clasã
Ana Maria MÃTUªOIU

„De când am fost micã mi-am dorit sã devin educatoare ºi nu s-a
schimbat nimic”

Pentru Rosemarie Muller, meseria de învãþãtoare e cea mai frumoasã din lume. Are 60 de ani ºi
spune cã va continua sã predea pânã în ultima zi în care acest lucru va fi posibil. „Meseriile acestea, atât
de educatoare cât ºi de învãþãtoare, mie îmi place foarte mult. În primul rând, îmi plac foarte mult copiii.
Îi iubesc. De când am fost micã mi-am dorit sã devin educatoare ºi nu s-a schimbat nimic. În continuare
îmi plac foarte mult copiii. Este o meserie pe care o îndrãgesc ºi eu cred cã pun foarte mult suflet în
ceea ce fac”, spune, cu sinceritate, învãþãtoarea. Îºi iubeºte mult copiii, mai ales cã sunt singurii pe care
îi are alãturi. „Vreau sã vã spun cã ei sunt copiii mei. Cu toate cã am iubit copiii atât de mult, nu am avut
norocul sã am ºi eu copii. Sunt necãsãtoritã, nu am avut copiii mei, dar ei, elevii, sunt copiii mei”,
mãrturiseºte învãþãtoarea. Cea mai mare parte din viaþã ºi-a dedicat-o elevilor sãi. Iar cea mai mare
mulþumire e aprecierea pe care o primeºte din partea lor. „O zânã bunã”, aºa îºi aminteºte cã a numit-
o într-o zi Noah, unul dintre elevii sãi, care acum are aceeaºi pãrere despre cea care îi e învãþãtoare ºi
o a doua mamã: „E foarte bunã la inimã ºi corectã!”

În clasa învãþãtoarei Rosemarie Muller, fiecare zi începe cu o rugãciune ºi un cântec. „Sã construieºti
de la om la om un pod/ Sã te uiþi în ochii fiecãruia/Sã vezi în fiecare om doar binele/Sã nu sfidezi pe
nimeni”, sunt versurile cântecului pe care cei mici, împreunã cu învãþãtoarea lor, îl cântã în fiecare zi,
câteodatã, poate, ºi de mai multe ori pe zi. Articol preluat din ziarul Tribuna.
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )

Anul VIIi,   nr.  97,  AAnul VIIi,   nr.  97,  AAnul VIIi,   nr.  97,  AAnul VIIi,   nr.  97,  AAnul VIIi,   nr.  97,  AUGUST  201UGUST  201UGUST  201UGUST  201UGUST  20166666

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”

Duminica dupã Înãlþarea Sfintei Cruci a
fost o sãrbãtoare deosebitã pentru comunitatea
din Marpod, judeþul Sibiu, deoarece biserica
parohialã a fost târnositã de Înalt preasfinþitul
Laurenþiu, Arhiepiscopul Sibiului ºi Mitropolitul
Ardealului. Locaºul de cult închinat Sfântului
Nicolae a fost renovat complet în ultimii ani ºi,
întrucât nu s-au gãsit mãrturii ale sfinþirii sale
de cãtre un arhiereu, biserica a fost pregãtitã
pentru târnosire. Ridicatã în perioada 1830-
1836, biserica din Marpod a fost reparatã la
exterior, pictatã ºi înfrumuseþatã în interior,
lucrãrile fiind coordonate de preotul paroh
Marius Munteanu ºi sprijinite de autoritãþile
locale, Arhiepiscopia Sibiului ºi mai mulþi
binefãcãtori.

IPS Mitropolit Laurenþiu a fost întâmpinat
la Marpod de mulþi credincioºi, fii ai satului ºi
oaspeþi, mulþi dintre ei înveºmântaþi în straie
populare. Ierarhul a târnosit biserica la exterior
cu apã sfinþitã ºi Sfântul ºi Marele Mir, a rezidit
Sfânta Masã ºi a sfinþit pictura ºi iconostasul.
Credincioºii au intrat în Sfântul Altar dupã
slujba de sfinþire ºi au sãrutat Sfânta Masã ºi
moaºtele Sfântului Ierarh Andrei ªaguna,
Mitropolitul Transilvaniei, aduse de la
Catedrala mitropolitanã din Sibiu.

Chemarea la o viaþã aleasã
Sfânta Liturghie a fost oficiatã pe o scenã

Biserica din MarBiserica din MarBiserica din Marpod a fpod a fosost sft sfinþitãinþitã
amenajatã în curtea bisericii. În soborul slujitor
au fãcut parte protopopul de Agnita, Mihai
Naicu, numeroºi preoþi de la parohii din Sibiu
ºi satele apropiate. Rãspunsurile liturgice au
fost date de grupul „Anatoly” din Braºov. În
cadrul Sfintei Liturghii, tânãrul teolog Florin
Viorel Savu a fost hirotonit diacon.

În cuvântul de învãþãturã, Pãrintele
Mitropolit a tâlcuit Evanghelia cititã la Sfânta
Liturghie ºi i-a felicitat pe credincioºi pentru
ataºamentul faþã de biserica lor ºi pentru
eforturile depuse în ultimi ani pentru a renova
locaºul de închinare.

„Evanghelia din aceastã duminicã se
încheie cu o chemare dublã ºi anume de a-L
urma pe Hristos ºi de a nu ne ruºina sã-L
mãrturisim pe El nu doar prin cuvinte, ci mai
ales prin propria viaþã. Chemarea o adreseazã
Mântuitorul Iisus Hristos prin aceste cuvinte
din Evanghelia de la Marcu: «Oricine vrea sã
vinã dupã Mine, sã se lepede de sine, sã-ºi ia
Crucea ºi sã-Mi urmeze Mie» Cuvintele acestea
sunt adresate nouã, apelând la libertatea
noastrã. A-L urma pe Hristos înseamnã a ne
manifesta libertatea noastrã de a avea o viaþã
nu neapãrat cu foarte multe privaþiuni, dar o
viaþã aleasã, alegând din toate bunãtãþile care
ne-au fost oferite, din toate darurile venite, cele

care sunt de folos nouã, aproapelui ºi semenului
nostru, a spus IPS Mitropolit Laurenþiu.

La final, actualul paroh, Marius Munteanu
ºi fostul paroh Moise Rusu au fost hirotesiþi
iconomi. Acte de cinstire din partea ierarhului
au primit Consiliul ºi Adunarea parohiale,
Primãria Marpod, precum ºi mai mulþi
binefãcãtori. Pãrintele Marius Munteanu i-a

mulþumit ierarhului pentru vizita arhiereascã
ºi pentru binecuvântarea adusã comunitãþii.

Sãrbãtoarea s-a încheiat cu sfinþirea troiþei
de la intrarea în curtea bisericii ºi cu
binecuvântarea casei parohiale, renovatã
complet în perioada recentã.

Articol preluat din ziarul Tribuna
Autor: ªtefan Mãrculeþ

În fiecare an, dupã obiceiul respectat
dintotdeauna, în localitãþile de pe Valea
Hârtibaciului, preoþii împreunã cu credincioºii
din parohii, se strâng la rugãciune la Taina
Sfântului Maslu. Oamenii ºtiu cã aceastã
Sfântã Tainã este „prin excelenþã taina
tãmãduirii trupeºti” (Pr. Prof. Dumitru
Stãniloae) la care se adaugã ºi alinãri sufleteºti,
dar mai ales, este o Tainã a comuniunii pentru
cã cei mulþi se roagã pentru tãmãduirea celui
bolnav.

În duminica din 28 august, fiind Ajunul
Sãrbãtorii „Tãierea Capului Sfântului Ioan
Botezãtorul”, Hramul Sfintei Biserici ºi
ocrotitorul satului, localnicii din Ghijasa de Sus,
s-au adunat ºi s-au rugat împreunã cu preoþii
din sat ºi cu cei invitaþi.

Slujba a fost sãvârºitã de un sobor de zece
preoþi veniþi din parohii vecine. Aceºtia s-au
rugat cu stãruinþã ºi cu smerenie Bunului
Dumnezeu pentru a-ºi revãrsa Duhul Sãu cel
Sfânt peste cei ce au nevoie de alinare ºi de
uºurare a neputinþelor ºi a necazurilor lor.

La sfârºit, credincioºii s-au bucurat sã

TTTTTaina Sfântului Masluaina Sfântului Masluaina Sfântului Masluaina Sfântului Masluaina Sfântului Maslu
în Ghijasa de Susîn Ghijasa de Susîn Ghijasa de Susîn Ghijasa de Susîn Ghijasa de Sus

asculte cuvântul deosebit de folositor rostit de
pãrintele Protopop Mihai Naicu, cuvânt
duhovnicesc despre darurile Duhului Sfânt, în
general, ºi despre dragoste, în special.

Rareº George Duºescu
Pr. Paroh Ghijasa de Sus

Cuvântul Cel viu propovãduit pe teritoriul
þãrii noastre ºi cultivarea acestuia odatã cu
formarea poporului român nu a putut fi asimilat
de popoarele migratoare, astfel devenind noi înºine
dãtãtori de spiritualitate, martiri ºi eroi.

Anul acesta, prin rânduiala Bunului
Dumnezeu, satul Ghijasa de Sus, a gãzduit un
eveniment deosebit de important pentru istoria
românilor, dar mai ales pentru istoria aviaþiei
româneºti, prin comemorarea locotenentului
aviator Ioan Sava, trecut în rândul eroilor, datoritã
activitãþii sale impresionante în doar 35 de ani de
viaþã.

Locotenent aviator Ioan Sava,Locotenent aviator Ioan Sava,Locotenent aviator Ioan Sava,Locotenent aviator Ioan Sava,Locotenent aviator Ioan Sava,Locotenent aviator Ioan Sava,
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Retragere, filiala Sibiu; Asociaþia Naþionalã „Cultul
Eroilor”, filiala Sibiu; Asociaþia Românã pentru
Propaganda ºi Istoria Aeronauticii Cluj; Sindicatul
Cadrelor Militare Disponibilizate; Arhiepiscopia
Sibiului; ªcoala Generalã Alþâna; alte asociaþii, ligi,
fundaþii, persoane particulare, elevi, studenþi,
militari; precum ºi un sobor de preoþi etc.

Evenimentul s-a deschis prin intonarea
Imnului naþional al României, dupã care s-a sãvârºit
slujba de pomenire a eroului, urmând apoi
alocuþiuni ale oficialitãþilor.

Au fost prezenþi la eveniment ºi descendenþi
din neamul eroului Ioan Sava care au primit ca

semn de preþuire, diploma HCL „Cetãþean de
onoare post-mortem al comunei Alþâna”.

Pentru râvna deosebitã de care au dat dovadã
în demersul de scoatere la luminã a eroului Ioan
Sava au primit titlul de „cetãþean de onoare al
comunei Alþâna”, domnul Aviator Neculae Preda
ºi Cãpitan Comandor Aviator Laurenþiu Buzenchi.

Prin Hotãrâre de Consiliul Local, ªcoala
Gimnazialã a comunei Alþâna, a primit noul nume
de „Aviator IOAN SAVA”, urmat de un moment
artistic pregãtit de profesori împreunã cu elevii.

Evenimentul a continuat cu lansarea cãrþii
„Lt. Ioan Sava un aviator transilvãnean erou”, scrisã
de istoricul de aviaþie, profesorul Tudor Vasile,
care a primit totodatã ºi diploma de „cetãþean de
onoare al comunei Alþâna”.

Pentru Ghijasa de Sus, data de 7 mai, ziua
morþii la datorie a eroului Ioan Sava, va fi marcatã
întotdeauna de evenimente deosebite. De
asemenea, în fiecare an, data de 20 iulie (Sfântul
Ilie), Ziua Naþionalã a Aviaþiei Române, eroul
aviator va fi comemorat cu mare cinste.

Rareº George Duºescu,
Preot Paroh Ghujasa de Sus

Eroul aviator Ioan Sava s-a nãscut la data de 7
februarie 1889 ºi a decedat în timp ce proba primul
avion experimental în întregime românesc
(PROTO-1), în ziua de 7 mai 1924. Acesta s-a
prãbuºit în râul Mureº, lângã Arad, din cauza unei
aripi care a cedat.

Locotenetul aviator Ioan Sava a fost decorat
cu distincþia „Virtutea Aeronauticã” datoritã
activitãþii sale din perioada Primului Rãzboi
Mondial, în care a ºi luptat, fiind apoi un membru
activ în aeronautica militarã românã.

Astfel, în data de 10 septembrie s-a celebrat
slujba de pomenire a eroului aviator înmormântat
în curtea Bisericii Ortodoxe din Ghijasa de Sus.

Ceremonialul militar a fost condus de
Garnizoana Sibiu. S-au depus coroane de flori atât
la mormântul eroului, cât ºi la monumentul eroilor.

La acest eveniment au fost prezenþi
reprezentanþi din cadrul mai multor instituþii:
Ministerul Apãrãrii Naþionale; Instituþia Prefectului
Judeþului Sibiu; Consiliul Judeþean Sibiu; Primãria
Municipiului Sibiu; Primãria comunei Alþâna;
Garnizoana Sibiu; Asociaþia Naþionalã a Veteranilor
de Rãzboi „Traian Moºoiu”, filiala Sibiu; Asociaþia
Naþionalã a Cadrelor Militare în Rezervã ºi

În Parohia Noiºtat, Protopopiatul Agnita,
judeþul Sibiu, au fost oferite pachete cu
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte mai multor
familii din localitate. Ajutoarele au fost oferite
la praznicul Naºterii Maicii Domnului, la
Cãminul cultural din Noiºtat, unde zeci de
sãteni cu posibilitãþi materiale reduse au venit
sã primeascã darurile oferite prin preotul Ionuþ
Popescu. Darurile au fost oferite credincioºilor
din Noiºtat prin intermediul Asociaþiei „Sfântul

AJUTOARE PENTRU NEVOIAªI
Mina” din Loamneº, cu implicarea doamnei
Livia Roºu.

„Am avut în atenþie enoriaºii nevoiaºi ai
parohiei noastre. Mulþumim Bunului
Dumnezeu pentru binefacerile primite cât ºi
celor ce ne-au dãruit aceste pachete cu haine
ºi îmbrãcãminte. Nãdãjduim cã pe viitor vom
face în parohia noastrã ºi alte activitãþi
caritabile, de într-ajutorare a celor nevoiaºi”

Preot Ionut Popescu Parohia Noiºtat
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Orice om joacã un rol important pe acest
pãmânt asemeni unui actor într-o piesã de
teatru. Rolul poate sã fie pozitiv sau negativ.
Putem sã aducem bucurie ºi veselie pentru cei
din jurul nostru sau dimpotrivã sã le
transformãm viaþa într-o dramã. Aceastã
bucurie sau dramã afecteazã cu siguranþã ºi
viaþa celui care le genereazã ºi care va porni
cu ele în veºnicie. Einstein spunea: „Dumnezeu
nu joacã zaruri cu universul, totul este
interconectat ºi are un sens.” Totul face parte
din acest cerc al universului din aceastã lege a
dragostei ºi din acest principiu al recunoºtinþei.

Cercul dragostei trebuie trãit ºi la el trebuie
sã participãm cu toþii pentru a înfãptui ceea ce
numim raiul pe pãmânt. Iatã o povestioarã
referitoare la puterea pe care o are acest cerc
al dragostei.

„Într-o dimineaþã devreme ,un þãran
bãtu cu putere în poarta unei mãnãstiri.
Când fratele portar i-a deschis, el i-a întins
o frumuseþe de ciorchine de struguri.

- Dragã frate portar, acestea sunt cele mai
frumoase roade ale vieþii mele. Am venit sã þi
le ofer în dar.

- Mulþumesc! Le voi duce imediat la stareþ
care se va bucura de darul dumitale.

- Nu! Eu le-am adus pentru dumneata.
- Pentru mine? Eu nu merit un dar aºa de

frumos al naturii.
- De fiecare datã când am bãtut la poarta

mãnãstirii mi-ai deschis. Când am avut nevoie
de ajutor fiindcã recolta îmi fusese distrusã de
secetã dumneata mi-ai dat mereu o bucatã de
pâine ºi un pahar cu vin. Acum vreau ca acest
ciorchine de struguri sã îþi aducã puþinã bucurie.

Fratele portar a aºezat ciorchinele în faþa
lui ºi ºi-a petrecut toatã ziua admirându-l. S-a
hotãrât totuºi sã-l dea stareþului care totdeauna
îl stimulase cu vorbe pline de înþelepciune.

Stareþul a fost foarte mulþumit de struguri
dar ºi-a adus aminte cã în mãnãstire se aflã un
cãlugãr bolnav ºi i-a dus acestuia acest dar.

Dar strugurii n-au stat prea mult în
cãmãruþa fratelui bolnav pentru cã acesta îºi
aminti de fratele brutar care totdeauna avusese
grijã de el ºi îi aducea de mâncare. Hotãrî sã-i
ducã strugurii acestuia.

Fratele brutar mulþumi dar se gândi cã
fratele paraclisier care avea grijã de Sfânta
împãrtãºanie are nevoie mai mult de bucuria
oferitã de aceste fructe.

Fratele paraclisier oferi ciorchinele
novicelui sãu care intrase recent în mãnãstire
pentru ca sã-l întãreascã pe acesta ºi pentru
ca sã-l facã sã înþeleagã cã opera Domnului se
aflã în cele mai mãrunte lucruri ale creaþiei.
Când novicele îl primi sufletul lui se umplu de
bucurie, pentru cã niciodatã nu vãzuse un
ciorchine atât de frumos. În acelaºi moment
îºi aminti de prima datã când venise la
mãnãstire ºi de omul care-i deschise poarta.
ªtia cã datoritã acestui gest se afla astãzi în
acea comunitate monahalã. Puþin înainte de

CERCERCERCERCERCUL DRACUL DRACUL DRACUL DRACUL DRAGOSGOSGOSGOSGOSTEITEITEITEITEI
cãderea nopþii duse ciorchinele la fratele
portar. Acesta înþelese cã acel ciorchine îi era
destinat. Savurã fiecare boabã ºi adormi fericit.
Astfel cercul a fost închis, un cerc al fericirii ºi
al bucuriei care îi cuprinde totdeauna pe aceia
care se af lã în contact cu energia iubirii
dumnezeieºti.

Petre Þuþea spunea:„Singurul vehicol cãtre
Dumnezeu este ritmul iubirii dintre oameni”.
Se poate vorbi frumos, cu cuvinte alese ºi bine
gândite dar ceea ce-l defineºte pe om sunt
faptele sale care la rândul lor defineºte
caracterul. Singura unitate de mãsurã pentru
a preþui dimensiunile unui caracter este fapta.
Dovada deplinã a caracterului e „omul de
ispravã” care e mai presus de „omul de treabã”
pentru cã primul e cel care isprãveºte ºi depune
un efort deosebit folositor celor care se hrãnesc
ºi îºi amintesc de creaþia lui. Pentru aceasta a
avea caracter înseamnã sã ai deprinderi aºa
de puternice încât sã fii stãpânit de ele fãrã
împotrivire.

Sfântul Maxim Mãrturisitorul aratã cã
omul cu un caracter puternic trebuie sã fie
permanent atent la capcanele, care se întind
în jurul sãu ºi sã nãdãjduiascã în ajutorul lui
Dumnezeu. El aseamãnã aceastã lume cu o
pãdure plinã de spini de gropi ºi de prãpãstii.
Omul cu un caracter bun cãlãuzit de ochiul sãu
curat, înarmat cu platoºa dreptãþii, coiful
mântuirii, pavãza credinþei ºi sabia Duhului va
înainta cu atenþie în aceastã lume ºi va fi birui
toate cursele vrãjmaºului ajungând la pãmântul
fãgãduinþei-împãrãþia cerurilor.

Un astfel de om începe sã îºi cunoascã
inima care este un abis de necuprins ºi se
deprinde prin puterea harului dumnezeesc sã
lupte împotriva rãului.

Sã învãþãm ce înseamnã bucuria de a oferi
semenilor noºtri din darurile primite de la
Dumnezeu ºi apoi sã punem în practicã aceastã
învãþãturã. Timpul nu doreºte ca noi sã
rãmânem simpli spectatori la ceea ce se
întâmplã în jurul nostru, ci sã ne implicãm cu
întreaga fiinþã pentru a sprijini pe cei aflaþi în
nevoi.

Sub semnul acestui „cerc al dragostei
creºtine” Parohia Sãsãuº implicatã într-un
proiect social ºi filantropic vine în sprijinul
credincioºilor sãi prin amenajarea unei camere
din fostul grajd parohial care sã serveascã
diverselor trebuinþe. Deoarece în satul Sãsãuº
nu exista un loc pentru un cabinet medical,
aceastã camerã va îndeplini acest rol cu ajutorul
ºi sprijinul D-lui Doctor Marinca care va
veghea la menþinerea sãnãtãþii persoanelor din
sat. Tot la aceastã locaþie oamenii vor putea sã
ridice corespondenþa, scrisorile ºi facturile de
la factorul poºtal din comuna Chirpãr.

Mulþumim Primãriei Chirpãr care a
sprijinit aceastã iniþiativã a Parohiei,
credincioºilor din satul Sãsãuº, D-lui Doctor
Marinca Cosmin ºi tuturor celor implicaþi.

Pr. Copãcianu Alexandru Parohia Sãsãuº.

La ºcoala cu clasele I-VIII din localitatea
Noiºtat a avut loc pe 12 septembrie festivitatea
de deschidere a anului ºcolar, în cadrul cãreia
s-a oficiat un Te Deum. Slujba religioasã a fost
oficiatã de parohul de la Noiºtat, Ionuþ Popescu.
La festivitatea de deschidere au participat d-l

director Vasile Zãmãcãu, d-na directoare
adjunct Manuela Banu, cadre didactice ºi mulþi
copii ºi pãrinþi.

În cuvântul de învãþãturã preotul paroh a
vorbit despre legãtura dintre Bisericã ºi ºcoalã
în rãspândirea cuvântului lui Dumnezeu, care
este sãmânþa cea bunã. Pãrinte Ionuþ Popescu
i-a sfãtuit pe pãrinþi sã fie atenþi în educarea
copiilor lor, îndepãrtând orice fel de ispitã a
vremurilor care ar periclita buna învãþare.
Dupã cuvântul de învãþãturã, pr. Popescu a
binecuvântat cu apã sfinþitã pe elevi ºi mers
prin sãlile de curs.

Preot Ionuþ Popescu
Parohia Noiºtat

Departamentul de asistenþã socialã din
cadrul Arhiepiscopiei Sibiului a oferit marþi, 13
septembrie, pachete cu rechizite, alimente ºi
dulciuri la peste 100 de elevi din satele Iacobeni,
Netuº ºi Brãdeni din judeþul Sibiu. Activitatea
filantropicã a fost organizatã împreunã cu elevi
ºi cadre didactice din trei licee din Municipiul
Sibiu.

Darurile oferite celor 100 de elevi de la
Liceul Tehnologic din Iacobeni, la ºcoala
Primarã din Netuº ºi ºcoala Gimnazialã din
Brãdeni au fost pregãtite cu sprijinul elevilor ºi
cadrelor didactice de la Liceul de Industrie
Alimentarã „Terezianum”, Liceul Tehnologic
„Onisifor Ghibu” ºi Liceul Tehnic „Cibinium”
din Sibiu. Odatã cu aceastã activitatea
filantropicã de la început de an ºcolar,
Arhiepiscopia Sibiului ºi cele trei licee au lansat
ºi Campania „O ºcoalã pentru fiecare”, prin
care sunt sprijiniþi elevi din satele defavorizate
ºi se previne abandonul ºcolar.

„Prin aceastã campanie cadrele didactice
ºi elevii din aceste licee contribuie alãturi de
Arhiepiscopia Sibiului la pregãtirea darurilor
pentru elevii defavorizaþi. Ne bucurãm de acest
parteneriat ºi pe viitor ne-am propus sã mai
avem ºi alte proiecte similare în localitãþile
defavorizate din judeþul Sibiu”, ne-a spus
inspectorul social Marius Talmaþchi.

Din delegaþia Departamentului de
asistenþã socialã au fãcut parte consilierul social
din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, pr. Ciprian
Cândea, inspectorii pr. Tiberiu Kiss ºi Marius
Talmaþchi. Alãturi de reprezentanþii eparhiali

Binecuvântare pentru elevii din Noiºtat
au fost protopopul de Agnita, Mihai Naicu,
preoþii parohi din localitãþile respective, prof.
Cornelia Popa de la Liceul „Terezianum” ºi elevi
de la Liceul „Onisifor Ghibu” din Sibiu.
Pãrintele Ciprian Cândea a transmis elevilor
ºi cadrelor didactice mesajul de binecuvântare
al Înaltpreasfinþitului Laurenþiu, Arhiepiscopul
Sibiului ºi Mitropolitul Ardealului ºi i-a îndemnat
pe elevi sã fie cuminþi, ascultãtori, sã înveþe
bine ºi sã se roage lui Dumnezeu pentru ajutor.

„Începutul oricãrui nou an ºcolar este trãit
cu bucurie de elevi ºi de familiile lor. Din pãcate,
pentru unii copii bucuria acestui început este
umbritã de sãrãcia în care trãiesc, multe familii
neavând posibilitatea sã cumpere rechizite
pentru copiii lor. Pãrintele Mitropolit Laurenþiu
ºi-a exprimat dorinþa ca aceastã acþiune sã se
desfãºoare pe Valea Hârtibaciului, pentru a le
oferi rechizite ºi produse alimentare copiilor
care au nevoie de acestea, dar ºi de un suport
spiritual”, ne-a spus pr. Ciprian Cândea.

Darurile oferite de Arhiepiscopia Sibiului
ºi cele trei licee din Sibiu au adus bucurie în
sufletele copiilor din satele menþionate ºi sunt
un real ajutor pentru elevi ºi familiile lor.

„Aduc mulþumiri Arhiepiscopiei Sibiului ºi
colegilor de la cele trei licee din Sibiu pentru
raza de luminã dãruitã copilaºilor noºtri. Acest
lucru este foarte binevenit ºi copiii sunt
recunoscãtori pentru acest gest”, ne-a spus
directorul Liceului Tehnologic Iacobeni, prof.
Vasile Zãmãcãu.

Material preluat de pe www.mitropolia-
ardealului.ro
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Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã ºi bucurii din partea urmaºilor
Celor ce nu mai sunt, le dorim odihnã veºnicã de-a dreapta Tatãlui.

Tatu Ana 01 oct 89 de ani Caºolþ
Ciurar Valeria 02 oct 89 de ani Brãdeni
Tobiaº Catalina 02 oct 81 de ani Bruiu
Herciu Ana 02 oct 81 de ani Ghijasa de Sus
Nimerealã Viorel 02 oct 81 de ani ªomartin
Jaglea Maria 03 oct 98 de ani Nou
Neghirlã Ortenzia 03 oct 95 de ani Metiº
Barb Eugenia 03 oct 92 de ani Merghindeal
Gal Sabin 03 oct 81 de ani Brãdeni
Florea Eugenia 05 oct 93 de ani Stejãriºu
Drotlef Ioan 06 oct 83 de ani Alþîna
Micloº Rozalia 08 oct 93 de ani Ghijasa de Sus
Pãdure Elena 08 oct 81 de ani Iacobeni
Geanã Zosim 09 oct 83 de ani Retiº
Nistor Maria 09 oct 89 de ani ªalcãu
Boborodea Elisabeta 09 oct 83 de ani Nucet
Gherghel Voichiþa 09 oct 81 de ani Bruiu
Morariu Ana 11 oct 92 de ani Nocrich
Toma Sora 12 0ct 87 de ani Mihãileni
Rafailã Frosina 12 oct 86 de ani ªomartin
Moldovan Elena 12 oct 82 de ani Þeline
Onea Emil 13 oct 87 de ani Retiº
Hordobeþ Ironim 14 oct 88 de ani Ilimbav
Pascu Leonora 15 oct 84 de ani Caºolþ
Solomon Letiþia 15 oct 83 de ani Nocrich
Þãrean Iosif 16 oct 81 de ani Hosman
Tudor Filofteia 17 oct 81 de ani Movile
Alamã Eleonora 18 oct 87 de ani Marpod
Minciunã Virgil 19 oct 93 de ani Bruiu
Tobiaº Eugenia 19 oct 83 de ani Alþîna
Rusu Ana 19 oct 80 de ani ªomartin
Scutea Ioan 20 oct 86 de ani Chirpãr
Boghiu Ileana 21 oct 94 de ani Daia
Tatu Lenuþa 21 oct 84 de ani Þichindeal
Vâju Ana 21 oct 84 de ani Sãsãuº
Novac Otilia 22 oct 84 de ani Nou
Popa Maria 22 oct 81 de ani Nou
Bãrdaº Ioan 23 oct 90 de ani Retiº
Irod Anica 23 oct 91 de ani Ghijasa de Sus
ªpechea Victoria 23 oct 84 de ani ªalcãu
Florea Elvira 23 oct 84 de ani Stejãriºu
Vâtcã Alexandru 23 oct 83 de ani Noiºtat
Lie Dumitru 23 oct 81 de ani ªomartin
Opriº Maria 24 oct 90 de ani Mihãileni
Stãnilã Ioan 24 oct 86 de ani Mihãileni
Draga Maria 24 oct 82 de ani Moardãº
Varga Ana 24 oct 81 de ani Bruiu
Flentea Ioana 25 oct 92 de ani Netuº
Bejan Ioan 25 oct 91 de ani Marpod
Foloba Victoria 25 oct 82 de ani Vãrd
Teaºcu Leonora 27 oct 86 de ani Nocrich
Faraon Paraschiva 28 oct 96 de ani Fofeldea
Bârsan Elena 28 oct 90 de ani Alþîna
Popovici Susana 28 oct 86 de ani Nocrich
Vancea Vasile 29 oct 90 de ani Metiº
Vulea Maria 29 oct 89 de ani Merghindeal
Feºu Ioan 29 oct 81 de ani Stejãriºu
Gãletuºe Ilinca 30 oct 84 de ani Cornãþel
Matei Smaranda 31 oct 86 de ani Daia
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MINTEA ªI INIMA MI S-AU
ÎMBRÃÞIªAT ªI CÂNTÃ: PACE,
DRAGOSTE, ARMONIE. TRUPUL MEU A
RÃMAS PAF.

„Fiecare dintre se cautã pe sine într-un
mod cu totul personal. Dar, de multe ori,
concluziile la care ajungem sunt asemãnãtoare.

Ne trãim experienþele în cele mai diferite feluri
cu putinþã, dar, adesea, lecþiile pe care le
învãþãm sunt foarte asemãnãtoare.

Am fãcut aceastã adunare de învãþãminte
trase de mine pe drumul anevoios al vieþii
pãmânteºti, cãci le-am simþit folosul întru

propria-mi creºtere spiritualã. M-am gândit
apoi, cã mulþi ºi-ar putea regãsi propriile
reflecþii în aceste cuvinte, sporindu-ºi astfel
curajul de a continua pe Cale”

- Cel ce a înþeles darurile nepreþuite ale

vieþii, neajunsuile, necazurile, tristeþile,
durerile, bolile, ca un elev silitor, acela e cu
adevãrat fericit.

Cãci la capãtul lor a aflat împlinirile,
bucuriile, alinãrile, sãnãtatea ºi iluminarea.

- Dãruind vei învãþa sã mulþumeºti.
Mulþumind vei învãþa sã primeºti

Generozitatea nu se mãsoarã în bunuri, ci
în fapte. Nu alege þinta generozitãþii tale, cãci
atunci se cheamã cã acþionezi din interes.

Generozitatea aduce bogãþie spiritualã.

Bogãþia materialã întunecã mintea ºi bareazã
drumul spre inimã, care este cetatea
generozitãþii. Dãruieºte din inimã ºi vei primi
din inimã.

- Inima este un depozit al iubirii infinite.

Trupul este risipitorul ei. Nu cãuta iubirea în
afara ta, cãci nu vei afla decât deºertul arzãtor
al amãgirilor ºi al dorinþelor.

- Iubirea este „a dãrui” la infinit. Dorinþa
este „a cere” la infinit.

Îndrãgostirea apare ºi dispare. Iubirea
este.

Îndrãgostirea înseamnã robie. Iubirea
înseamnã libertate.

Cine a cunoscut iubirea a scãpat de
dorinþã.

Lucrând cu iubire creezi iubire, lucrând
cu dorinþã creezi dorinþã.

- Adevãratul alchimist este cel ce
transformã plumbul greu al dorinþelor ºi
argintul viu al inimii în aurul înþelepciunii,

trecându-le apoi prin focul purificator al iubirii.

- Când vrei sã faci pe cineva sã te iubeascã,
înseamnã cã ai apucat-o pe calea dorinþelor.
Când iubeºti pe cineva, îi preþuieºti zborul.

- Iubirea de sine ºi de ceilalþi este Lumina

în acþiune.

- Omul se bucurã de siguranþa lui materialã
precum melcul se bucurã de cochilia lui,

- Ce viaþã de trudã duce omida pentru a fi
o clipã fluture!

- Fluturele a sãrutat floarea ºi-acum,

oriunde se odihneºte, naºte flori.

SMINTIT
Inima mea când vorbeºte, ºtii,
spune poezii.
Ochii mei sunt maeºtri graffiti,
picteazã viaþa pe strãzile pustii.
Mâinile mele dezmiardã orizontul
scriind cu arãtãtorul : „speranþã”.

IN MEMORIAM -  ION GYURI PASCU
Dãruieºte-i Doamne, acolo-n cer,  atâta dragoste

câtã a risipit el pe pãmânt!

Mintea mea a obosit încercând sã
înþeleagã atâtea minuni

ªi a intrat în vacanþã.

GENETICA GENEZEI
Atunci când a fãcut
Universul
Cum a putut oare,

Dumnezeu
sã iubeascã atât de tare
 mulþimea vidã
încât s-o lase gravidã
ºi  ea sã-l nascã pe Unu
ºi el sã se dividã?
Se pare cã Pitagora ºtia,

dar n-a spus nimãnui.
Cel puþin aºa mi-a spus un specialist în

microbiologie
celularã din Vaslui

SPAÞIU MESCHIN
Cât de neconfortabil trebuie cã se simte

Iubirea

când e înghesuitã de oameni

în cuvinte!

E altceva într-un tango,

într-un ocean

sau când are drept tavan

infinitul cerului!

BARUL DE VIS A VIS

Barul de vis a vis

are un barman cu vestã kaki

de camuflaj

ºi toaleta la etaj.

Cafeaua e ok

ºi, când o bei,

dacã eºti norocos

poþi vedea chipul luminos

al unei studente la arte

care þine mereu pe masã o carte

sau, ce-o fi, catalog de lucrãri.

Soarbe cu gândul în depãrtãri

ºi zâmbeºte amar .

sau poate cafeaua ei e amarã.

Ori, poate, toamna de afarã

e  de vinã. Nu ºtiu. M-a vãzut. Cred cã

roºesc.

Îi zâmbesc

scot banii din buzunar, plãtesc

ºi ies.

ªi uite-aºa, tot mai des,

inima  mea se împarte

între scrisul de poezii

ºi barul de vis a vis

cu studenta la arte.

CONDIÞIONAL
Dacã ºtiam

atunci
sã te iubesc
cum te iubesc acum,
mã fãceam una cu florile pe care, atât de

rar, þi le-am dãruit...

ÎTÂLNIRE CU PEªTIªORUL
DE AUR

- Peºtiºorule, fã-mã mini-amandinã
fã-mã bujor într-o grãdinã
ºi ghiers de-al lui John Waite, de-i vrea!

- Astea-s dorinþe? Cam ciudat!
Nu vrei ºi tu sã fii bogat,
sã ai palat?
- Nu. De fapt aº vrea
doar s-o înþeleg pe ea.

TATA
Iubitor de sport
ºi tenor de duminicã
(nu pot spune cã aºchia a sãrit prea

departe).
mi-aduc aminte – ºi el, ca mine – nu prea

curajos,
dar cunoºtea toate ciupercile
când mergea prin pãdure, pe jos!
Îl vãd ades când cânt

ºi mã gândesc c-acea, pe Pãmânt
(îl iert ºi-mi cer iertare)
n-am apucat sã ne spunem - unuia altuia –

ce ne doare!

MAMA
Elegantã la servici,
elegantã ºi acasã,
Mama a fost mereu ceea ce numim
o femeie frumoasã.
A muncit, a suferit, a petrecut, ne-a nãscut,
ne-a vãzut crescând
apoi iar a muncit, petrecut, suferit
ºi-acuma stã ºi mai mult, tace.
Mai zice cã e bãtrânã
ºi-o lasã pe sorã-mea s-o ia de mânã
ªi s-o plimbe prin curte, acolo la Cluj,
Unde mai merg ºi eu la o supã ºi-o prãjiturã

cu Mariile mele.

SORA MEA
Sora mea, Kati, purta în buletin
poza mea alãturi de cea a lui Isus.
Atunci mi se pãrea ciudat.
Abia acum am înþeles
lecþia de iubire necondiþionatã pe care mi-

o preda,
ºi mi-am propus
sã fac din inima mea

un portofel
în care sã pãstrez imaginea omului
alãturi de a Aceluia care l-a mântuit!

CEALALTÃ SORÃ A MEA
Cealaltã sorã a mea
e o Marie
purtãtoare de telepatie.
De aceea nu ne putem minþi niciodatã.
Ne iubim ºi ne oferim rãsplatã
ea, o zacuscã, o prãjiturã,
eu ce  mai scriu sau scot pe gurã.
E o afacere de familie profitabilã.
Profitul: Iubire Neperisabilã!

FRATELE MEU
Fratele meu era înalt
ºi plângea iute la despãrþiri.
N-am apucat sã-l vãd plângând
nici când a plecat în Germania
nici când a plecat la Cer.
Înãlþimea ºi sensibilitatea
le-a lãsat moºtenire fetelor lui
Care sunt nemþoaice
ºi ascultã, din când în când, cântecele

unchiului.

SCHIÞÃ DE PORTRET  I
Mama ficei mele
cu ochii - picãturi de mare cãzute din stele-
prea neºtiut plãpândã, în fire, nu în trup
întru-ajutor mereu la pândã
albinã - matcã purtãtoare de iubire pentru

stup
râde la flori
ºi se-ncruntã la minciuni
trãieºte-n Adevãr
ºi uneori face minuni.
Ah, am uitat, pãrul ºaten!
Am avut note mici la desen
de aia mã cam feresc
sã fac portretul celei pe care o iubesc.

SCHIÞÃ DE PORTRET  II
Copil matur
adolescent – copil
descarcã seriale
(e fan Ally Mc Beal).
Auz armonic dulce ºi subtil
picteazã-n sunet, cântã în desen
aduce-un pic cu mine la fire ºi la ten.
De-am gigg-uri, nu pre vine.
Îi e cam anevoie,
dar sunã la nevoie
ºi asta tot e bine.
Rachmaninov i-e mentor
Demi Lovato, friend
Even she ain’t so open
I see & understand
always an open door.
Ce sã-i mai fac portretul?
E-a mea ºi o ador!

*
Teama atacã. Iubirea alinã
Teama îngrãdeºte. Iubirea elibereazã
Iubeºte-þi teama ºi dã-i aripi sã zboare
Aºa cum focul topeºte metalul aºa
topeºte iubirea teama.
Cine nu ºtie ce-i teama, nu va ajunge
sã ºtie ce e iubirea.
Teama nu este duºmanul tãu, ci
slãbiciunea propriei tale minþi.
Teama naºte furie, urã, gelozie.
Iubirea naºte iubire

Teama se ascunde de luminã
Iubirea este luminã.

Teama construieºte poveºti de necrezut
Iubirea e singura poveste adevãratã.
Teama este cuvântul Egoului. Iubirea
este cuvântul inimii. Cuvântul inimii este
cuvântul lui Dumnezeu
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Numele a 12 oameni de seamã din Fofeldea ºi a 34
de eroi cãzuþi în cele douã rãzboaie mondiale încadreazã
monumentul mecanicului aviator Ioan Stoica. Monumentul
compus dintr-o elice frântã, înãlþatã deasupra portretului
celui cãzut în munþii Tatra, se aflã la câþiva metri de bustul
academicianului August Treboniu Laurian, cea mai de
seamã personalitate a satului Fofeldea ºi a Vãii
Hârtibaciului. Locuitorii acestui sat , mândrii de înaintaºii
lor, nu pierd nici o ocazie sã le aducã un omagiu, un
semn de cinstire pentru ceea ce au fost ºi au fãcut în
folosul þãrii.

În 12 septembrie, s-au împlinit 90 de ani de când
Ioan Stoica încercând, împreunã cu pilotul Gheorghe
Bãnciulescu, sã depãºeascã recordul de zbor fãrã escalã,
au plecat din Paris spre Bucureºti ºi au cãzut în munþii
Tatra.

Asociaþia Culturalã „August Treboniu Laurian” din
iniþiativa preºedintelui sãu Ioan Gruncã a þinut sã
organizeze o ceremonie de omagiere în memoria celui
care i s-au frânt aripile înainte de a împlinii vârsta de 30
de ani.

La slujba de pomenire oficiatã de preoþii Dumitru
Tatoiu din Fofeldea ºi Viorel Pintea din Ilimbav au

„Sãsãuºu-i sat micuþ
Toatã fata-i cu drãguþ”

Aºa strigau mai demult sãsãujenii în ºezãtoare ori la
joc. Erau mândrii de satul lor, de oamenii din sat, de
obiceiurile, de gospodãriile ºi de gãzdãcia lor. Dar a venit
ciuma comunistã, le-a luat vitele ºi le-a pus averile de-a
valma, sã fie toþi la fel, sã aibã un singur conducãtor care
sã nu fie cel mai gospodar ci cel mai ascultãtor, gata sã
execute sarcinile partidului unic.

Aºa s-au stricat rânduielile satelor, aºa s-a schimbat
scara valorilor din comunitãþile sãteºti, aºa au ajuns
nevolnicii sã conducã iar cei buni sã nu-ºi mai gãseascã
locul ºi sã plece, sã se facã domni, cu apartament la bloc,
laolaltã cu lumpeni proletarii, mulþumiþi cã au serviciu,
cã pot mânca la cazanul de la cantinã ºi pot cumpãra
pâine pe cartelã. Aºa s-a distrus patrimoniul cultural
imaterial al satelor.

participat locuitori din Fofeldea îmbrãcaþi în haine de
sãrbãtoare ºi Ion Stoica nepotul eroului, invitat de
organizatori. Acesta le-a mulþumit pentru cinstirea
bunicului sãu ºi a prezentat câteva date biografice din
viaþa acestuia.

Eroul Ioan Stoica a ajuns în Bucureºti cu sprijinul lui
Dimitrie Treboniu Laurian, fiul marelui tribun nãscut în
Fofeldea. A absolvit ªcoala de Arte ºi Meserii în 1916, a
devenit mecanic de avion ºi a participat la luptele de la
Mãrãºeºti. În 1924  a obþinut ºi brevetul de pilot.

Pentru competenþa sa profesionalã a fost trimis, în
1925 în Paris pentru a recepþiona materialul aeronautic
comandat de guvernul României. Aici îl cunoaºte ºi devin
prieteni, pe cãpitanul Gheorghe Bãnciulescu, sosit pentru
acelaºi scop; recepþia ca pilot a avioanelor comandate.
Prietenia lor era izvorâtã din mândria de a fi români,
sentiment din care s-a nãscut ideea zborului fãrã escalã
de la Paris la Bucureºti, un record pentru acea perioadã,
o cununã pe istoria aviaþiei româneºti. Dupã ce au parcurs
1.200 km în cinci ore ºi jumãtate, un record de vitezã,
zborul le-a fost frânt de o creastã de munte ascunsã de o
ceaþã groasã ºi întunecoasã.

Pilotul Bãnciulescu a fost salvat de profesionalismul

FOFELDEA ÎªI CINSTEªTE ÎNAINTAªII

unei troiþe ridicatã de Obºtea satului Sãsãuº pe Calea
Sighiului, prin strãduinþa lui Gheorghe Donu preºedintele
asociaþiei.

medicilor cehi care i-au amputat picioarele ºi care a
devenit  primul pilot care a zburat cu proteze.  Prietenul
sãu mecanicul Ioan Stoica n-a mai putut fi salvat, fiind
zdrobit de motorul avionului.

Trupul eroului a fost înmormântat la Ryamanov, pe
pãmântul Cehoslovaciei dar în 1936 a fost  reînhumat în
cimitirul greco-catolic din satul natal.

La mormântul lui a fost finalizat parastasul de
pomenire oficiat de cei doi preoþi care în cuvântul lor de
învãþãturã au mulþumit organizatorilor pentru respectul
pe care îl aratã vrednicilor înaintaºi. Preotul Viorel Pintea
a subliniat faptul cã aceste personalitãþi sunt repere
morale de care avem foarte multã  nevoie în aceste
vremuri în care televiziunile ºi presa scrisã comercialã

promoveazã cu multã uºurinþã nonvalorile, imoralitatea
ºi incultura.

Dupã terminarea slujbei religioase preotul Dumitru
Tatoiu ºi-a asumat rolul de gazdã generoasã, poftindu-i
pe cei prezenþi la casa parohialã unde invitaþii i-au putut
aprecia ºi calitãþile de bun gospodar ºi priceput
gastronom.

I. Bârsan

Desfiinþarea regulilor comuniste a venit prea târziu
pentru ca vechile rânduieli sã-ºi regãseascã locul. Cei
plecaþi nu s-au mai întors iar cei rãmaºi sunt prea puþini
ºi tot mai bãtrâni pentru a reface viaþa satului de odinioarã.

Cu atât mai lãudabilã este iniþiativa puþinilor
sãsãujeni, implicaþi în salvarea patrimoniului construit ºi
punerea lui în valoare, în ideea atragerii turiºtilor. Aºa a
luat fiinþã asociaþia Obºtea satului Sãsãuº, care a identificat
ºi marcat principalele locuri de referinþã privind istoria
satului ºi organizeazã anual „ªezãtoarea de la Sãsãuº”,
manifestare în care se prezintã activitãþile asociaþiei dar
mai ales au loc acþiuni menite sã  prezinte valorile culturale
ale sãsãujenilor.

Anul acesta manifestãrile au început prin sfinþirea

Sfinþirea a fost oficiatã de preotul parohiei Sãsãuº,
pãrintele Alexandru Copãcean, avându-l alãturi pe pãrintele
Ioan Rus din parohia Chirpãr. Dupã sfinþirea troiþei, cei
prezenþi au luat calea bisericii monument ce poartã
hramul „Adormirea Maicii Domnului”, pictatã în urmã
cu 236 de ani de zugravii de icoane ºi biserici, renumiþii
fraþi Grecu, veniþi ºi aºezaþi în Sãsãuº de pe Þara Oltului.

În biserica cu pereþii crãpaþi ºi sfinþii înnegriþi de
fumul lumânãrilor discuþiile s-au purtat pe tema
construcþiei bisericii. Privitã din exterior, stilul gotic,
pereþii groºi ºi zidurile ce înconjurau biserica ca o cetate
de apãrare, o fac sã fie deosebitã de bisericile ortodoxe,
având toate caracteristicile bisericilor sãseºti. Data
construcþiei, 1782, este incertã ºi  este puþin probabil ca
iobagii din Sãsãuº sã fi avut suficientã putere economicã
pentru o asemenea construcþie masivã. Alte surse au
stabilit ca datã a construirii biserici anul 1579, cea ce ar
însemna cã a fost ridicatã de o comunitate a saºilor care,

accesate numai de administraþiile locale iar mai marii
BOR nu sunt dispuºi sã cedeze, nici temporar, dreptul
de proprietate al acestor monumente, gata sã se
prãbuºeascã ºi sã ducã în uitare fragmente din istoria
bisericii ºi a poporului român. Pânã una alta, unde nu-s
pereþii crãpaþi, pe vechile picturi au fost prinse în cuie
icoane noi încadrate de ºtergare tradiþionale.

De la bisericã ºezãtoarea s-a mutat la Centrul de
Informare, unde jurnalistul Hudea M. Simion ºi-a lansat
volumul de poezii „La izvorul dorului”. Volumul a fost
editat prin efortul financiar al Asociaþiei Obºtea Satului
Sãsãuº” ca omagiu dedicat autorului care a împlinit în 12
septembrie 90 de ani.

Preotul Alexandru Copãceanu a þinut sã-l felicite pe
autor pentru activitatea îndelungatã în folosul satului
Sãsãuº ºi i-a dãruit o icoanã frumoasã în amintirea acestei
întâlniri.

Cu aceastã ocazie s-a constituit „Sfatul Bãtrânilor
Sãsãuº” ºi au fost onoraþi cu Diplome de Excelenþã
jurnalistul poet Hudea M Simion, Vâju Cornelia de 87 de
ani ºi Olariu Vãlen Ioan de 86 de ani.

I Bârsan
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nu se ºtie din ce motive a
pãrãsit localitatea. Clopotul
datat în 1782 a fost, probabil
cumpãrat atunci de locuitorii
Sãsãuºului care ºi-au însuºit
biserica abandonatã ºi au
îmbrãcat-o în spirit ortodox.

Oricum biserica are
nevoie urgentã de reparaþii
ºi fondurile europene pot fi


