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Talentul nu se mãsoarã cu anii sau cu notele ºcolare. El

existã. E un talant divin pe care cei care chemaþi îl ºlefuiesc,

precum un bijutier, în  diamante. Nu puþini sunt cei care reuºesc

sã-ºi desãvârºeascã pregãtirea ºi sã înmulþeascã talanþii. Avem

bucuria de a descoperi, la Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” din

Agnita, copii deosebiþi, cu har scriitoricesc, ambiþioºi, studioºi,

dornici de afirmare. Am participat, în acest an ºcolar, la mai

multe concursuri naþionale sau regionale, rezultatele rãsplãtind

munca celor ce s-au pregãtit necondiþionat. Printre laureaþii

Concursului Naþional de Creaþie „Ion Creangã”, concurs înscris

în Calendarul Concursurilor Naþionale ale Ministerului Educaþiei

Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, regãsim doi elevi din Agnita:

MUNTEAN GEORGIANA-DANIELA, din clasa a VI-a A, care

a obþinut Premiul I la secþiunea Prozã, ºi OBEDEA EDUARD,

din clasa a X-a A, distins cu Premiul I la Interpretare Criticã

pentru elevii de liceu. În calitate de profesor coordonator, aº

dori sã remarc seriozitatea ºi frumuseþea sufleteascã a acestor

copii valoroºi, talentaþi, care fac cinste ºcolii ºi comunitãþii.

Personal, sper ca Irina Petraº, azi preºedinte al Filialei Cluj a

Uniunii Scriitorilor, absolventã a Liceului din Agnita, sã aibã

Ca în fiecare an, dupã încheierea slujbei religioase prilejuitã

de sãrbãtoarea Înãlþãrii Domnului, agniþenii au mers în Parcul

Eroilor „Axente Lene” pentru a-i comemora pe cei care ºi-au

dat viaþa pentru patrie.

În acordurile Imnului Eroilor, reprezentanþi ai instituþiilor

din oraº au aºezat coroane de flori pe soclul monumentului,

unde sunt scrise în piatrã numele agniþenilor cãzuþi în lupte.

Pentru pomenirea lor, cei trei preoþi ai parohiilor din Agnita

Elevi ai Colegiului din Agnita premiaþi la Concursul

Naþional „Ion Creangã”, Brãila, ediþia a XI-a, 2016

ÎN VEÎN VECI POMENIREA LCI POMENIREA LOROR
au oficiat un parastas, dupã care pãrintele Protopop Mihai Naicu

a vorbit despre jertfa dãtãtoare de viaþã, despre eroismul celor

care au apãrat, cu preþul vieþii, fiinþa naþionalã ºi credinþa

creºtinã

Primarul oraºului, Ioan Dragoman le-a mulþumit celor

prezenþi pentru participarea la acest moment solemn de

comemorare a celor care, indiferent de naþionalitate, au luptat

ºi au murit pentru þarã. A vorbit despre necesitatea de a nu-i

uita pe cei care au dãruit  þãrii jertfa supremã, viaþa.

Un moment emoþionant a fost invitarea de cãtre primar a

lui Mihai Moise, ultimul veteran agniþean, pe care l-a rugat sã

evoce câteva amintiri din timpul rãzboiului. Deºi a trecut de 94

de ani bãtrânul erou a reuºit sã prezinte cu mult talent o parte

din patimile trãite pe front. A vorbit de foamea înduratã, de

frigul ºi pãduchii care i-au fost camarazi ºi de credinþa în

Dumnezeu care l-a apãrat. A vorbit, cu durere în glas de cei doi

fraþi ai lui care n-au murit în luptã ci ca prizonieri în Rusia.

Bãtrânul erou ºi-a amintit de momentul întoarcerii armelor,

când a fost rechemat pe front, deºii avea dreptul sã fie eliberat,

„dar era mare dezordine în þarã, ca ºi acum” Cei prezenþi l-au

aplaudat cu cãldurã pe bãtrânul veteran.

La propunerea primarului s-a pãstrat un moment de

reculegere în memoria tuturor eroilor.

I. Bârsan.

ÎNT’O VARÃ LA CRÃCIUN
Ion Stopiþã – Gligor, poet þãran
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Primarul ºi consilierii aleºi în 5 iunie la Agnita, au fost

convocaþi sâmbãtã 25 iunie în prima ºedinþã pentru constituirea

noului Consiliu Local, constituirea comisiilor de lucru ºi alegerea

viceprimarului. Din cauzã cã au lipsit 8 din cei 17 consilieri aleºi,

ºedinþa nu a avut loc ºi Subprefectul Anca Lavinia ªandru s-a întors

la Sibiu fãrã a valida alegerile.

Urmãtoarea ºedinþã a avut loc miercuri 29 iunie ºi s-a desfãºurat

în prezenþa reprezentantului Prefectului, directorul Eugen Roman

ºi a fost moderatã de secretara primãriei Maria Vasiloglu.

Dupã intonarea Imnului, conducerea ºedinþei a preluat-o ca

preºedinte Vasile Moraru, veteranul de vârstã al consilierilor ºi s-

a votat proiectul de hotãrâre privind alegerea membrilor comisiei

de validare a Consiliului Local Agnita ºi proiectul privind validarea

mandatelor de consilieri. Noii aleºi au depus jurãmântul ºi au

aprobat proiectul de hotãrâre privind declararea Consiliului Local

Agnita ca fiind legal constituit.

A urmat prima ºedinþã a noului Consiliu Local, condusã de

Radu Curceanu, având ca ordine de zi, alegerea viceprimarului,

aprobarea comisiilor de specialitate ºi depunerea jurãmântului de

cãtre Ioan Dragoman, reales în funcþia de Primar al oraºului Agnita.

Pentru postul de viceprimar s-au fãcut douã propuneri;

Murgoci Costel ºi Cristea Radu.

BALOTAJ  LA  ALEGEREA  VICEPRIMARULUI  DIN AGNITA

Prof. Maria-Daniela Lorinczi

urmaºi. Semne sunt destule. Soarele strãluceºte. Perlele sunt

rare. Sã le preþuim, aˆadar!

Deºi s-a votat de douã ori, nici unul din cei propuºi nu a avut

majoritatea, fiecare obþinând câte 8 voturi, pentru cã unul din

consilieri a „greºit” de douã ori, buletinul lui de vot fiind declarat

nul, ajungându-se la situaþia de balotaj.

Urmãtorul proiect de hotãrâre a fost constituirea comisiilor

de specialitate ale Consiliului Local Agnita. Au fost aprobate 4

comisii; economicã, socialã, juridicã ºi de urbanism ºi membrii

acestora au fost votaþi nominal.

A urmat momentul solemn de depunere a jurãmântului de

cãtre Ioan Dragoman, reales în funcþia de Primar al oraºului Agnita.

Dupã momentul solemn acesta i-a felicitat pe noii membrii ai

Consiliului Local Agnita ºi ºi-a exprimat convingerea cã vor lucra

împreunã pentru cetãþenii oraºului care i-au ales sã le rezolve

problemele.

ªi reprezentantul Prefecturii Sibiu, directorul Eugen Roman

i-a felicitat pe cei aleºi ºi i-a îndemnat sã-ºi însuºeascã legile

administraþiei locale, pentru a vota proiecte legale.

Pânã când un candidat la postul de viceprimar va avea o

majoritate de voturi, administraþia localã din Agnita va funcþiona

normal cu un Primar ºi un Consiliu Local.

I. Bârsan
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De la Poliþie ...
Dupã o lungã perioadã de vreme închisã, rece

ºi cu ploi, mama naturã s-a decis sã ne arate un pic

de soare ºi sã ne dea puþinã cãldurã. Nu prea

mult. Doar vreo câteva sãptãmâni de caniculã. ªi

uite aºa, de la o zi la alta, am schimbat hainele de

iarnã cu cele de varã.

Din nefericire, în aceastã perioadã, au fost

persoane care au schimbat lumea asta cu lumea

cealaltã. Astfel la Chirpãr a fost gãsit decedat

Popoviciu Ilie în vârstã de 59 de ani, persoanã

aflatã sub tratament medical, care în dimineaþa

decesului ºi în seara anterioarã a declarat cã nu se

simte bine dar nici nu a luat medicaþia prescrisã

iar la Bîrghiº a fost gãsit decedat în somn Iuga

Valeri de 68 de ani. Nici una dintre cele douã

persoane nu prezenta urme de violenþã dar

corpurile neînsufleþite au fost ridicate de cãtre

Serviciul de Medicinã Legalã Sibiu în vederea

stabilirii cauzei exacte a decesului.

Dacã celor doi putem spune cã “li s-a terminat

aþa”, despre Lingurar Gheorghe de 54 de ani din

Hosman putem spune cã ºi-a scurtat singur aþa

fãcându-i la capãt un laþ. Acesta, fiind cunoscut ca

bolnav psihic, cu retard mintal, tulburãri de

comportament ºi personalitate instabilã, a fost

gãsit spânzurat. Date fiind condiþiile dar ºi lipsa

urmelor de violenþã, ipoteza sinuciderii este cea

mai probabilã dar ultimul cuvânt îl va avea Serviciul

de Medicinã Legalã Sibiu. Tot cu aþa vieþii a avut

treabã ºi G.M. de 76 de ani din Merghindeal.

Acesta a folosit un cuþit cu care ºi-a provocat mai

multe rãni. Gãsit, întins pe pat ºi acoperit cu o

pãturã pãtatã de sânge, i-a fost acordat primul

ajutor de cãtre un echipaj S.M.U.R.D. sosit la faþa

locului. Dupã stabilizare G.M. a declarat cã ºi-a

fãcut singur rãnile, cu intenþia de a se sinucide.

Perioada care a trecut nu a fost scutitã de

incidente rutiere. La Ilimbav, C.C. de 52 de ani

din localitate, în timp ce efectua o manevrã de

parcare cu un tractor având ataºatã o greblã, a

acroºat un autoturism care se deplasa

regulamentar pe drumul public. C.C. nu consumase

alcool dar nici nu avea permis de conducere. Aflat

sub influenþa alcoolului, 0,65mg/l alcool pur în

aerul expirat, în timp ce conducea un moped B.I.

de 53 de ani din Agnita s-a dezechilibrat ºi a cãzut

pe marginea drumului spre Movile. Echipajul

S.M.U.R.D. ajuns la faþa locului i-a acordat primele

îngrijiri medicale pentru poli traumatism prin

accident rutier, fãrã sã necesite internare. P.I.R.

de 19 ani din Agnita se poate considera la fel de

norocos. Chiar dacã autoturismul pe care îl

conducea s-a rãsturnat în afara pãrþii carosabile,

chiar dacã a condus sub influenþa alcoolului, 0,60

mg/l, fãrã permis de conducere ºi fãrã ca

autoturismul sã fie înmatriculat; nu s-a ales decât

cu rãni ce nu au necesitat internare.

Din nefericire norocul nu a fost la fel de

generos ºi cu S.V.S. de 45 de ani din Nocrich.

Aflat pe bicicletã în interiorul localitãþii acesta a

pãtruns pe DJ106 fãrã sã se asigure ºi a fost acroºat

de o autoutilitarã cu remorcã, condusã

regulamentar de V.C.N. de 31 de ani din Sadu. În

urma accidentului S.V.S. a fost transportat la

Spitalul Judeþean Sibiu – Unitatea de Primiri

Urgenþe unde a decedat.

Vã semnalãm din nou apariþia unor vizite

nedorite în imobile sau anexe nelocuite ºi

nesupravegheate ºi vã reamintim cã un minim de

protecþie vã scuteºte de necazuri ulterioare.

Închideri asigurate cu lacãte sau încuietori solide,

garduri înalte, câini, sisteme de alarmã ºi, de ce

nu, vecini binevoitori vã pot scuti de probleme

aºa cum au avut la Merghindeal, proprietarii unui

imobil nelocuit ºi nesupravegheat, care s-au ales

cu o pagubã de aproape 200 lei; sau o societate

comercialã din Iacobeni care în urma unei ”vizite”

într-o anexã mai izolatã a imobilului s-a ales cu o

pagubã de aproximativ 400 lei.

O situaþie interesantã a avut loc la Agnita,

unde M.A. din localitate a reclamat furtul

autoturismului marca VW Polo proprietatea fratelui

sãu, indicându-l ca fãptaº pe numitul M.P.D. de 35

de ani din Agnita, care s-ar fi folosit de cheile

autoturismului, furate în timp ce se afla în locuinþa

pãgubaºilor. Datã în urmãrire, maºina a fost

depistatã pe raza comunei Bîrghiº iar la volan se

afla M.P.D. care însã a declarat cã a luat maºina cu

acordul proprietarului. Chiar dacã încã se mai

cerceteazã despre cum a ajuns autoturismul în

posesia lui M.P.D. acesta trebuie sã dea socotealã

ºi pentru cã atunci când a fost oprit de poliþiºti la

volanul maºinii reclamate ca fiind furatã, din

verificãri s-a constatat cã nu avea permis de

conducere dar avea o alcoolemie de 1,10 mg/l.

Ca finalizare fireascã a muncii specifice de

poliþie lucrãtorii Postului de Poliþie Comunalã

Chirpãr au identificat, reþinut ºi depus la arestul

Inspectoratului Judeþean de Poliþie Sibiu pe Bec

Dumitru-Grigore de 36 de ani din Chirpãr, acesta

având mandat de executare a pedepsei cu

închisoarea pentru tentativã de omor.

Chiar dacã a fost o perioadã cu vreme

capricioasã, de la ploaie rece la soare torid, de la

frig la caniculã, poliþiºtii de pe Valea Hîrtibaciului

au fost …

… mereu alãturi de dumneavoastrã !

- „Eminescu este darul Providenþei, dãruit

nouã Românilor. Pasiunea pentru Eminescu este

pasiunea tuturor”. (Mitropolitul Ardealului

Antonie Plãmãdealã, 1926-2005);

- „Pentru mine Eminescu este de multã

vreme un sfânt, ºi nu numai el. La vremea cuvenitã,

se va arãta de la Dumnezeu ºi acesta!”. (Calinic

Argeºanu-Episcopul Argeºului ºi Muscelului,

1944);

- „Eminescu ne dezvãluie, în fiinþa lui intimã

ºi în minunata expresie a creaþiei lui literare, cã

dimensiunea creºtinã reprezintã fondul adânc al

operei ºi al vieþii lui – operã închinatã iubirii ºi

viaþã mistuitã în jertfire dupã Chipul lui Hristos”.

(Constantin Galeriu, om de culturã ºi profesor de

teologie ortodoxã, 1918-2003);

- „Eminescu este afirmarea unitãþii româneºti

eterne”. „Doina lui Eminescu este expresia

integralã a sufletului românesc”. (Academicianul

Nicolae Iorga; 1871-1940);

- „Eminescu este evanghelistul nostru”.

(Poetul Tudor Arghezi, 1880-1967);

- „Eminescu - Sumã liricã de Voivozi”.

(Filosoful Petre Þuþea, 1902-1991);

- „…marele nostru poet a fost un creºtin

autentic, ceea ce rezultã din viaþa, ca ºi din opera

sa”. (Mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu,

1923-2014);

- „Eminescu este numele acestei þãri.

România este numele lui Eminescu”; „Eminescu

nu este un idol, el nu este un zeu; El este tot ceea

ce este: Noi în noi”. (Poetul Nichita Stãnescu,

1933-1983);

- „Fãrã Eminescu am fi mai altfel ºi mai

sãraci”; „Eminescu era frumos, de-o frumuseþe

angelicã”.(Criticul literar Tudor Vianu, 1889-1964);

- „Eminescu mi se pãrea un zeu tânãr, frumos

ºi blând”. (Scriitorul Alexandru Vlahuþã, 1858-

1919);

- „Eminescu s-a ridicat pe aripi proprii pânã la

contemplarea lui Dumnezeu”. (Poetul Nichifor

Crainic, 1889-1972);

- „Eminescu nu cântã incidentele unei iubiri,

ci iubirea; nu cântã farmecele unei femei, ci femeia;

nu ne dã crâmpeie separate din naturã, ci ceea ce

este mai general în naturã. Cã, pentru a reda

generalul, utilizeazã culori ale particularului,

aceasta se înþelege de la sine. De aceea cea ce

vrea sã ne dea e generalul, iubirea, femeia, natura”.

(Prozatorul Garabet Ibrãileanu, 1871-1936);

- „E unul care cântã mai dulce decât mine? /

Cu atât mai bine þãrii, ºi lui cu-atât mai bine. /

Apuce înainte s-ajungã cât mai sus, / La rãsãritu-i

falnic se-nchinã-al meu apus.” (Poetul Vasile

Alecsandri, 1821-1890);

- „Doina lui Eminescu - cea mai categoricã

evanghelie politicã a românismului”; „E cel dintâi

român al cãrui creºtet primeºte binecuvântarea

din cer, dar ale cãrui picioare sunt înfipte pânã la

glezne în pãmântul strãmoºesc”. (Poetul Octavian

Goga, 1881-1938);

- „Cred cã, pentru orice român, ceea ce mai

întâi farmecã la Eminescu e melodia versului sãu,

Au trecut alegerile ºi am finalizat, la nivel

local, alegerea primarului ºi a consiliului local.

Ne-am ales echipa care va conduce destinele

localitãþii pentru patru ani de acum în colo.

Ne-am ales primarul ºi, totodatã, þapul

ispãºitor pentru tot ce ni se va pãrea cã nu merge

bine în urmãtorii ani. Pentru cã, nu-i aºa, cãtre

primar vom arãta cu degetul dacã ceva nu merge

bine? ªi ni se pare normal cã trebuie sã existe un

þap ispãºitor pentru toate neîmplinirile noastre.

Ei bine, cel puþin în cazul acesta, mie nu mi

se pare normal sã-l consider þap ispãºitor. Atunci

când am ales primarul am ales persoana care poate

sã schimbe ceva în cei patru ani în care va conduce

destinele localitãþii, pe cineva pe care îl consider

cel mai gospodar dintre gospodari pentru cã nu

este responsabil doar de gospodãria proprie ci de

toate gospodãriile. ªi atunci nu pot sã-l consider

þap ispãºitor ºi sã-l arãt cu degetul pentru

nerealizãri.

Pentru cã acasã, în gospodãria fiecãruia dintre

noi, nu facem lucrurile singuri. Avem familia lângã

noi, ne ajutã partenerul de viaþã, copii, pãrinþii,

socri sau prietenii. Fiecare dupã caz. Dar în

gospodãria asta mare, pe primar cine îl ajutã? Care

este familia lui? Care îi sunt prietenii? Cu siguranþã

familia lui suntem noi, cei care l-am ales. În familia

micã, a fiecãruia dintre noi, dacã nu contribuim cu

toþii la bunãstarea gospodãriei totul se destramã.

Pentru cã singur, nici unul dintre noi nu poate

duce povara unei gospodãrii. Nu în patru ani.

Imaginaþi-vã cã din salariul sau pensia

dumneavoastrã, a unuia singur dintre

dumneavoastrã, ar trebui sã mâncaþi, sã vã îngrijiþi

de sãnãtate, sã trimiteþi copii la ºcoalã sau
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grãdiniþã, sã plãtiþi utilitãþile, sã renovaþi casa, sã

reparaþi acoperiºul, sã schimbaþi instalaþia de apã,

sã pavaþi curtea, sã refaceþi gardul, sã sãpaþi

grãdina, sã plantaþi flori în curte, sã vã amenajaþi

locul de parcare pentru maºinã … ºi toate astea în

patru ani. Credeþi cã reuºiþi? Singuri? ªi atunci

cum puteþi crede cã primarul poate face toate

astea, singur, pentru o localitate întreagã? Are

nevoie de noi, de participarea noastrã, de ajutorul

nostru, ca sã poatã face toate aceste lucruri. În

familie, dacã nu contribuim fiecare cu o parte din

câºtigul nostru … nu putem acoperi cheltuielile

casei. Tot aºa, dacã nu plãtim impozitul … nici

primarul nu are de unde sã acopere cheltuielile

localitãþii. În familie, dacã nu dãm o mânã de ajutor

la curãþenie, la reparaþii, la grãdinã … gospodãria

va arãta pãrãginitã ºi neîngrijitã. Cum credeþi cã

va arãta localitatea de care nu se îngrijesc cei ce o

locuiesc?

Am auzit destule pãreri de genul: ”De aia

dau bani la primãrie. Sã facã …!”. Sau: ”Nu mai

suntem pe vremea împuºcatului sã fac muncã

voluntarã.”

Sã spunem cã afirmaþiile sunt adevãrate.

Dar, acasã, din banii pe care îi aduci în familie,

îþi poþi permite sã plãteºti în fiecare zi pe cineva

care sã-þi facã mâncare ºi curãþenie? Sau sã-þi sape

grãdina? ªi atunci ce te face sã crezi cã din suma

aceea infimã pe care o dai la impozit primãria poate

face ceva pentru toatã localitatea? Atunci când îþi

faci curat în casã, în curte sau grãdinã, faci muncã

voluntarã? Sau faci ceva firesc în gospodãria ta?

Când dai o mânã de ajutor pentru bunãstarea

localitãþii nu dai o mânã de ajutor ºi pentru

bunãstarea ta?

Cum credeþi cã au reuºit saºii sã dezvolte

Agnita deºi erau mai puþin de jumãtate decât

românii? Prin ”muncã voluntarã”. Cum credeþi cã

au reuºit toþi locuitorii de pe Valea Hîrtibaciului

sã construiascã mocãniþa? Prin ”muncã voluntarã”.

Da, este adevãrat, unele activitãþi au fost plãtite,

cele care au implicat cunoºtinþe deosebite. Dar

cel mai mult s-a fãcut cu ”muncã voluntarã”. ªi nu

i-a fost ruºine nimãnui sã participe, ºi nimeni nu a

fost cu nasul pe sus cã face ”muncã voluntarã”

pentru cã a muncit ca sã-i fie mai bine lui întâi de

toate. Aºa cum face oricine la casa lui.

Ne ridicãm case mari ºi frumoase, dotate cu

toate noutãþile tehnice, ºi ne mândrim cu ele. Dar

localitatea în care trãim, de ce n-o ridicãm odatã

cu noi?

Primarul e gospodarul localitãþii în care trãim.

El este cel care îþi socoteºte resursele ºi cautã

ajutor atunci când este nevoie. Dar nu credeþi cã

i-ar fi mai uºor dacã l-am ajuta ºi noi? L-am ales

conducãtorul familiei mari ºi în loc sã mergem

încotro ne aratã, tragem unii hãis ºi alþii cea. Nu

spune nimeni cã are întotdeauna dreptate dar

trebuie sã-i dãm ºansa sã încerce. Dacã nu încearcã

nu poate greºi dar nici nu poate izbândi.

În familia de acasã suntem toþi a toate ºtiutori?

Toate deciziile pe care le luãm sunt cele mai bune?

Sau mai ºi greºim? Dacã greºim, atunci ar trebui

sã devenim þapi ispãºitori pentru greºelile noastre.

Vã imaginaþi o familie în care toatã lumea þipã la

toatã lumea pentru fiecare problemã, greºealã sau

neîmplinire?

De asta am ales un primar ºi nu un þap

ispãºitor.

Cãtã V.

127 de ani de când Eminescu a intrat în eternitate

(n.15 ianuarie 1850, Botoºani-d.15 iunie 1889, Bucureºti)

Gânduri rostite sau scrise, referitoare la omul-poet

dulceaþa limbii”. (Filologul-linvist Sextil Puºcariu,

1877-1948);

- „Eminescu este o revelaþie ce mângâie”.

(Filologul italian Rosa Del Conte, 1907-2015,

trãitor a 108 ani);

- „Eminescu ilustreazã paºii dialectici ai

materiei în univers”. (Omul de culturã ºi liderul

politic Gabriel Þepelea, 1916-2012);

- „Niciodatã în trecut nu am fost mai pregãtiþi,

ca astãzi, sã preþuim scrisul lui Eminescu, expresie

vie a demnitãþii naþionale, conºtiinþei profesionale

ºi a talentului de excepþie, fãrã egal în cultura

românã la acest sfârºit de mileniu”. (Criticul literar

Dumitru Vatamaniuc, 1920);

- „Icoanã de iubire la care sã mã închin eu”.

(Poeta Veronica Micle, 1850-1889.

(n.a. ªi ce surprinzãtoare ºi Dumnezãiascã

coincidenþã: Veronica se nãºtea ºi murea în aceeaºi

ani ca ºi dragul ei iubit Mihai Eminescu);

- „Moldova este sfântã îmi spunea ªtefan ºi

Eminescu”. (Poetul Ion Alexandru, 1941-

2000);

- „Într-adevãr, la aceeaºi scarã a perfecþiunii

în poezia sa se aflã totul. Gama sa liricã este

imensã. Într-însa coexistã intuiþia viitorului,

ansamblul tuturor ecourilor mitice, istoria ºi

peisajul românesc, cele mai vaste ingerinþe

folclorice, asimilarea filozofiei, a ºtiinþei, a vechilor

„înþelepciuni”. Se gãsesc toate dispoziþiile

lãuntrice”. (Criticul literar Edgar Papu, 1908-

1993);

- „A vorbi despre Eminescu înseamnã pentru

un român a se cerceta pe sine, a se închipui ºi

ipostazia la puterea maximã a virtualitãþii

Neamului sãu ºi a-ºi schiþa fãrã un pic de pudoare

portretul ideal”. (Filosoful-scriitor Nicolae

Steinhardt, 1912-1989);

- „Mihai Eminescu era o frumuseþe, avea aerul

unui sfânt tânãr coborât dintr-o icoanã veche”.

(Scriitorul-dramaturg I.L. Caragiale, 1852-1912);

- „Umbrã care trepte-nalte suie, / dãruind azur

din mâini subþiri, / sfânt, bãtut, pe veacul tãu, în

cuie, / scânteind, înalt, din rãstigniri”. (Poetul Radu

Gyr, 1905-1975);

- „Rugãmu-ne îndurãrilor / Luceafãrul mãrilor

/ Din valul ce ne bântuie, / Înalþã-ne, ne mântuie”.

(Poetul-ziarist Lazãr Lãdariu, 1939);

- „Eminescu este una dintre grinzile de

susþinere a neamului. El nu este o simplã cãrãmidã,

nu este o simplã þiglã sau o simplã fereastrã, e

grinda de bazã, aia care pãstreazã neamul întreg...

În Eminescu ne întâlnim toþi. Asta este o

chestiune aproape fãrã egal. Nici nu ºtiu dacã mai

au alte popoare acest noroc ºi aceastã condamnare

divinã, sã se poatã regãsi într-un nume… Este

poetul exemplar sau cum spune extraordinar

Blaga: „Dacã poetul George Coºbuc este poetul

naþional printr-un consimþãmânt plebiscitar,

Eminescu este poetul naþional printr-un legitimism

de ordin divin. Acolo, noi nu putem umbla. Cine

umblã acolo moare, în sens moral sau estetic. Eu

mã rezum sã spun doar atât: Eminescu este cifrul

secret al naþiei”. (Poetul Adrian Pãunescu, 1943-

2010);

- „Eminescu este esenþa noastrã”; „Fiecare

lucru poartã în sine însuºi mãsura sa, arborii nu

cresc pânã în cer. Nici noi nu putem creºte dincolo

de mãsura noastrã ºi mãsura noastrã este

Eminescu. Nu avem a creºte mai mult decât atât.

Atât însã sã creºtem, pentru cã sufletul trebuie

hrãnit ca pãmântul. ªi dacã nu ne vom hrãni cu

Eminescu, nu cu-n Eminescu idealizat, nu cu-n

Eminescu trimis în genialitatea lui, în haosul

germinativ, dacã nu ne vom hrãni cu Eminescu

acesta, atunci vom rãmâne în culturã, mai departe,

înfometaþi”. (Un gând rostit de filozoful-scriitor

Constantin Noica (1909-1987) în Aula Bibliotecii

ASTRA din Sibiu, la 15 ianuarie 1985, atunci când

se împlineau 135 de ani de la ivirea în lume a

poetului Mihai Eminescu ºi prezentarea, pentru

prima oarã în public, a celor dintâi file fotocopiate

din manuscrisele „Caietelor Eminesciene”.

Notã: Îi îndemn pe iubitorii poeziei

eminesciene, ca pe unde îi vor purta paºi ºi gândul,

prin aceastã mândrã þarã, strãjuitã de rotundul

chenar geografic dintre Dunãre, Mare ºi Carpaþii

Româneºti, sã aprindã feºtila unei candele ºi sã o

aºeze pe postamentul busturilor poetului, precum

ºi pe mormântul sãu din cimitirul bucureºtean

Belu, iar alãturat o eºarfã tricolorã ºi un firicel de

floare albastrã!

E vremea lungilor vacanþe estivale, a

bacalureatelor liceale ºi a reîntâlnirilor vechilor

promoþii de absolvenþi! Vã rog, faceþi-vã timp ºi

aduceþi-vã aminte ºi de „Bãdiþa Mihai!”.

Sibiu, miercuri, 15 iunie 2016

A consemnat, Ioan Vulcan-Agniþeanul

(0744.346705+ ioan.vulcan@yahoo.ro)
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A pierde într-o sãptãmânã douã persoane

dragi - pentru orice om - este o grea loviturã.

Ioan Gruncã, preºedintele Asociaþiei

Cultural Edilitare „August Treboniu Laurian”,

hârtibãcean get-beget implicat în destinele

þinutului, a trecut într-o singurã sãptãmânã prin

douã mari încercãri.

Mai întâi s-a stins soþia, Maria Gruncã (la

numai 68 de ani) ºi dupã câteva zile ºi mama,

Ana Gruncã (la aproape 96 de ani).

Familia Gruncã,

o familie greu încercatã!

Maria Gruncã, având pãrinþii Vuþa ºi

Augustin Berea (din Presaca Sibiului, nãscutã

la 15 februarie 1948), a fost alãturi de Ioan

Gruncã din 1968, când s-au cãsãtorit.

Absolventã a liceului teoretic din Miercurea

Sibiului a fost angajatã la Flaro Sibiu ºi ulterior

la Uzina Mecanicã - ca ºef de depozit – de aici

ieºind la pensie. Împreunã au avut trei copii:

Dan, Anca ºi Ovidiu, pe care i-a iubit mult

dându-le o educaþie aleasã, toþi fiind absolvenþi

de facultãþi ºi realizându-se în diferite domenii.

A ºtiut sã-ºi sprijine soþul ºi întreaga familie –

ºi la bine ºi la rãu – pe parcursul celor 48 de ani

cât au fost împreunã; a sprijinit iniþiativele ºi

evenimentele culturale din satul Fofeldea, fiind

nelipsitã de la acestea ºi contribuind la buna

desfãºurare a acestora.

Ana Gruncã, nãscutã în familia Nicolae

ºi Paraschiva Bibu, la 14 decembrie 1920, a

rãmas orfanã de mamã, la numai 6 ani. S-a

cãsãtorit în 1942 cu Ioan Gruncã, împreunã

având doi bãieþi: Ioan ºi Emil. Viaþa lui Ioan ºi

Ana a fost una plinã de muncã ºi nevoi,

îngrijindu-se permanent de gospodãrie, arând

pãmântul cu boii ºi plugul. ªi-au dorit pentru

copiii lor o viaþã mai bunã ºi sã-i vadã realizaþi,

sacrificându-se permanent pentru ei. Soþul,

Ioan, s-a stins din viaþã, la numai 72 de ani (în

1989), Ana rãmânând singurã în gospodãrie,

sã vadã de casã ºi grãdinã.

Fiul cel mai mic, Emil, a decedat în 2007,

singurul ei sprijin rãmânând fiul cel mare Ioan

ºi Aurelia (nora dupã fiul Emil), dar ºi

numeroasa familie cu nepoþi ºi strãnepoþi: Dan,

Anca, Ovidiu, Marian, Teodora, Ali, Adela, Vera,

Janina, Dãnuþ, Samy, Daniel, Antonia, Maia,

Tudor ºi Andrei. Pentru toþi aceºtia ºi pentru

consãtenii ei din Fofeldea reproducem mesajul

ei de suflet:

„Consãtenilor mei dragi, pe care v-am

iubit, iertaþi-mã:

- Am fost o bunã creºtinã ortodoxã,

nu mi-am vândut religia, aºa mi-am

crescut copii cu dragoste de Dumnezeu;

- Pãrinte Ioan, roagã-te pentru mine

sã fiu iertatã ºi în faþa lui Dumnezeu,

acolo Sus... „

Când pierzi pe cineva drag trãieºti o mare

dramã!

A pierde douã fiinþe iubite - într-o singurã

sãptãmânã - este o adevãratã tragedie...

Se cuvine sã purtãm un moment de

reculegere ºi sã ne rugãm ºi noi pentru sufletele

celor dispãrute ºi sã aprindem o lumânare în

amintirea lor.

Se cuvine sã fim ºi noi alãturi de Ioan

Gruncã, pentru ca acesta sã depãºeascã aceste

clipe grele!

Sã nu uitãm versurile:

„Sã ne rugãm, sã Îi cerem

Sã ne îmbrace cu putere

Cãci zilele vor fi nespus de grele,

Sã Îi cerem sã ne îmbrace cu putere!”

Lui Ioan Gruncã, soþul ºi fiul supravieþuitor

îi transmitem mesajul public:

- „Viaþa trebuie sã meargã înainte, ... sã fii

sãnãtos ºi sã continui ceea ce ai început spre

binele fofelzenilor ºi al hârtibãcenilor!

- Noi suntem alãturi de tine ºi te sprijinim!”

Marius Halmaghi

În 2010, când Prietenii Mocãniþei au repus pe ºine o locomotivã ºi

douã vagoane, agniþenii, prezenþi la eveniment, s-au plimbat cu „trenul

mic” pe o distanþã de 1 km, între halta Coveº ºi Tãu Bîrghiºului.

În 2015, aceeaºi nebuni frumoºi, prieteni ai amintirilor frumoase,

au refãcut, în timpul lor liber, un traseu pentru Mocãniþã, între Cornãþel

ºi Hosman pe o lungime de 3 km ºi au folosit un vagon pentru plimbarea

iubitorilor de frumuseþi naturale ºi al miniaventurilor cu un tren de

epocã.

În septembrie 2015 s-a bucurat de plimbarea cu mocãniþa ºi Paul

Brummell ambasadorul Marii Britanii însoþit de alþi englezi susþinãtori

activi ai trenurilor de epocã

Ultima distracþie cu Mocãniþa a þinut trei zile, turiºtii au avut la

dispoziþie trei vagoane, din care unul deschis ºi s-au plimbat pe un traseu

de 4,2 km. Doar „atât” au reuºit sã mai repare voluntarii de la Asociaþia

„Prietenii Mocãniþei”. Cu multã muncã ºi cu bani cãpãtaþi de pe unde au

putut, au reuºit sã mai adauge un vagon ºi sã prelungeascã traseul cu 1,2

km.

În cele trei zile s-au bucurat de distracþie peste 1200 de copii ºi

adulþi, s-au fãcut 21 de cãlãtorii, locomotiva înregistrând 81 de km

parcurºi.

La taraba din gara Cornãþel s-au vândut materiale promoþionale,

un grup de trei trubaduri au creat fondul muzical adecvat, doi tineri

sibieni au adus Cafeneaua pe bicicletã iar o doamnã cu mult suflet, a

SUCCESUL VINE LUCRÂND, MOCÃNIÞA CIRCULÂND

vândut flori ºi banii i-a donat Prietenilor Mocãniþei. În aºteptarea

trenului, au fost organizate jocuri pentru copii iar cine a purtat ie a plãtit

preþul jumãtate adicã 5 lei de cãlãtorie.

Banii câºtigaþi vor fi folosiþi pentru repararea vagoanelor ºi pentru

prelungirea traseului.

Prietenii Mocãniþei nu se dau bãtuþi, înfruntã problemele, le rezolvã

ºi aºteaptã cu speranþã implicarea instituþiilor care îi pot ajuta.

În septembrie Mocãniþa va circula din nou.

Sãrbãtoarea naºterii Sfântului Ioan Botezãtorul, cu ºase luni

înaintea, naºterii Mântuitorului Isus, a fost îmbrãcatã de multe veacuri

cu o multitudine de ritualuri, cu semnificaþii de dragoste ºi împodobitã

cu flori de sânziene, flori considerate cã au puteri magice.

În urmã cu trei ani, aceastã sãrbãtoare a florilor ºi a dragostei, a

îmbrãcat frumoasa ie româneascã devenind ºi mai îndrãgitã de români.

De atunci în fiecare an, copiii din Roºia ºi nu numai, îndrumaþi de

profesoara Corina Popescu, începând cu data de 20 iunie, sunt prinºi

într-o mulþime de activitãþi, culminând cu un spectacol de cântece ºi

dansuri organizat în 24 iunie.

Anul acesta a fost realizat un atelier mobil de artã ºi creaþie numit

SÃRBÃTOAREA SÂNZIENELOR ªI A

IEI, LA ROªIA
IA M.E.A. (Meritãm Educaþie Artisticã), cu douã secþii: picturã ºi dans.

La cursul de picturã, coordonat de Corina Popescu, au participat 5

elevi ai Liceu de Artã Sibiu ºi 4 de la ªcoala Gimnazialã din Roºia care

au învãþat semificaþia semnelor de pe ii ºi au învãþat sã picteze aceste

semne.

Secþia de dans a fost coordonatã de domniºoara Thomits Adelaida

Doris – dansatoare profesionistã, care a reuºit sã dea formã coregraficã

desenelor de pe iile pictate.

În 24 iunie copiii au adunat sânziene, au împletit coroniþe ºi au

fãcut bucheþele pe care le-au dãruit spectatorilor prezenþi la spectacolul

de cântece ºi dansuri organizat în curtea ªcolii Waldorf din Roºia.

Spectacolul a fost susþinut de formaþiile artistice ale ºcolilor din

Roºia, Daia, Nou, Chirpãr ºi minunaþii prichindei de la grãdiniþa Fraþii

Grimm din Sibiu.

Organizatorii acestui frumos eveniment de la Roºia s-au bucurat de

sprijinul material primit de la Asociaþia Civicã Valea Hârtibaciului, de la

mãmicile Tâmpu Mariana, Tuto Aurora, Mihai Elena ºi Florea Dorina,

de la ªcoala Waldorf ºi de la preotul Sergiu Moga care a asigurat masa

pentru micii artiºti care au susþinut spectacolul.

Pe toatã perioada acestor evenimente, douã mãmici, Þâmpu

Mariana ºi Mija Isabela, au devenit bucãtãrese voluntare, pregãtind

mâncarea pentru toþi copiii participanþi.

Toþi cei care s-au implicat la organizarea acestor activitãþi, finalizate

cu un minunat spectacol meritã felicitãri, pentru promovarea unor

tradiþii frumoase ºi a minunatei ii româneºti.

Pentru fiecare copil, clasa I este începutul unei noi etape importante

a vieþii. Perioada ºcolii este o extraordinarã aventurã: cunoaºterea lumii,

legarea unor noi prietenii, însuºirea unor abilitãþi importante. ªcolarii

de clasa I se confruntã cu noi provocãri, au parte de primele succese ºi

iau primele decizii fãrã ajutorul pãrinþilor.

Elevii clasei I de la Colegiul Tehnic ,,August Treboniu Laurian”

Agnita au început anul ºcolar 2015-2016 sub deviza ,,NOUÃ NE PLACE

LA ªCOALÃ”. De-a lungul anului au arãtat cu prisosinþã acest lucru.

Toþi elevii au fost antrenaþi într-o serie de activitãþi extraºcolare. Au

obþinut rezultate deosebite la concursurile Comper - Comunicare în

limba românã ºi Matematicã elevii obþinând 12 premii. Concursul

interdisciplinar Performer în ºcoalã ºi în viaþã - 14 premii ºi 4 menþiuni

Concursul Detectivi în misiune literarã - 14 premii ºi 10 menþiuni, etc.

Anul ºcolar a fost bogat ºi în activitãþi cultural artistice: în cadrul

programului naþional Tedi ºcoala siguranþei, copii ºi-au dezvoltat abilitãþi

de comportare civicã în sceneta Stop accidentelor! Viaþa are prioritate.

Au dovedit ºi abilitãþi teatrale în sceneta ,,Trenuleþul veseliei, adaptare

dupã D-nul Goe, I. L. Caragiale. Concursul Florile Hârtibaciului, cu premiul

I la secþiunea de recitare ºi premiul 3 la secþiunea de picturã, Concursul

Odã primãverii, premiul III la secþiunea Afiºe, postere calendare,

Festivalul judeþean Emi, menþiune clasa I, Parada baloanelor de sãpun,

etc.

Anul ºcolar s-a încheiat cu binemeritata excursie ºcolarã si

bineînþeles ,,Serbarea Abecedarului”.

I. Bârsan.

Mulþumim tuturor instituþiilor din oraº care s-au implicat în educaþia

acestor copii minunaþi: Poliþia, Casa de culturã, Clubul elevilor, Asociaþia

,,Valea Hârtibaciului”.

Felicitãri tuturor!

Vã mulþumesc copii cã mi-aþi dat ºansa sã fiu învãþãtoarea voastrã!

Vacanþã plãcutã!

prof. înv. primar, Banu Angelica

I. Bârsan

CLASA I A TRECUT ÎN ZBOR, VÃ AªTEPT

LA TOAMNÃ, PUIªORI!
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Paginã realizatã cu informaþii primite

de la prof. ALEMANUÞA TOADER

Asociaþia Elijah, Socialã Ruth Zenkert este o asociaþie non-

profit, înfiinþatã de Pater Georg Sporschill ºi Ruth Zenkert în

anul 2012.

Obiectivul principal al asociaþiei este furnizarea de servicii

sociale de calitate copiilor ºi familiilor aflate în dificultate

economicã ºi socialã de pe Valea Hârtibaciului, în Hosman ºi

Tichindeal - comuna Nocrich ºi în Nou -comuna Roºia.

În acest sens Asociaþia a înfiinþat centre sociale, în cadrul

cãrora copiii beneficiazã de: program after-scholl, gãzduire ºi

supraveghere pe timp de zi, socializare ºi petrecere a timpului

liber, dezvoltarea creativitãþii.

Copiii care doresc ºi au abilitãþi ºi aptitudini artistice

beneficiazã de servicii vocaþionale în cadrul Proiectului „ªcoala

de Muzicã”, aceºtia având posibilitatea sã înveþe sã cânte la

diferite instrumente muzicale, cum ar fi: vioarã, acordeon,

saxofon, clarinet, flaut, pian, trompetã, precum ºi sã danseze pe

muzicã popularã ºi internaþionalã, sub coordonarea profesorilor

specializaþi.

Proiectul, început cu un singur profesor de percuþie ºi trei

copii a crescut ca în basmele lui Andersen. În prezent familia

Elijah numãra 13 profesori de muzicã, doi instructori de dans

modern ºi un instructor de dans popular ºi cel mai important

200 copii.

Asociaþia a obþinut rezultate bune ºi foarte bune: s-a redus

abandonul ºcolar ºi familial, rezultatele ºcolare ale copiilor

angrenaþi în proiectele after-scholl s-au îmbunãtãþit, a crescut

gradul de socializare al copiilor.

Cel mai important proiect al Asociaþiei este ªcoala de Muzicã.

În patru ani de activitate rezultatele sunt: înfiinþarea de

ansambluri de muzicã popularã - Ansamblul Veselijah,

internaþional-þigãneascã: ªatra Elijah, orchestra Elijah, corul de

copii Elijah, precum ºi ansambluri de dans popular: Ansamblul

Papadijah ºi Magijah ºi dans modern: Ansamblul Allegrijah. Aceste

ansambluri au participat deja la mai multe concerte, festivaluri

ºi spectacole, atât în þarã, cât ºi în strãinãtate, de fiecare datã

obþinând aprecierile publicului, premii ºi diplome.

Toate acestea se pot realiza cu sprijinul pãrintelui Georg

Sporschill ºi Ruth Zenkert, sponsorilor care ajutã asociaþia cu

donaþii ºi sponsorizãri, precum ºi echipei de profesioniºti care

sprijinã zilnic copiii ºi familiile dezavantajate.

Prezentare Taraf Elijah

„Potrivit organizatorilor, în fiecare judeþ,

douã echipe câºtigã premiile locale: Patrula cea

mai activã ºi Patrula care a colectat cea mai

mare cantitate de baterii. Elevii ªcolii

Gimnaziale din Tãlmãcel, care au obþinut

premiul pentru Cea mai activã patrulã, au fost

coordonaþi de prof. Mãrioara Stroia, iar elevii

ªcolii Gimnaziale din Nocrich, care au strâns

cea mai mare cantitate de baterii, au avut-o

alãturi pe prof. Alemãnuþa Toader.

În total, 88 de echipe din grãdiniþe, ºcoli ºi

licee din toatã þara au excelat la promovarea

colectãrii selective de deºeuri de echipamente

electrice ºi electronice (DEEE). „Patrula de

Reciclare încheie cu succes a V-a ediþie,

devenind unul din cele mai longevive ºi ample

programe de educaþie de mediu din România.

Pânã acum, în cele 5 ediþii, Asociaþia RoRec

a acordat peste 400 de premii locale ºi

naþionale. Peste jumãtate (53%) din ºcolile

înscrise la ediþia din acest an sunt cel puþin la

a doua participare”, spun organizatorii Patrulei

de reciclare.” Tribuna – 7.06.2016

Dupã muncã ºi rãsplatã! Agenþii patrulei

de Reciclare Nocrich, mulþumesc suporterilor

pentru Premiul I Local.

Din partea Organizatorilor - Patrulei de

Reciclare –

„Felicitãri aþi colectat Cea mai mare

cantitate de baterii pe plan local, la aceastã

ediþie!

Daþi un exemplu de implicare ºi leadership

comunitãþii dumneavoastrã. Sperãm ca acest

premiu sã vã recompenseze eforturile, sã vã

facã mândri ºi sã vã motiveze sã vã continuaþi

activitatea în program. Transmiteþi felicitãrile

echipei RoRec fiecãruia din Agenþii Patrulei.

Avem nevoie de voi, agenþii ºi profesorii

activi, care ”fixaþi ºtacheta” la înãlþime, prin

reperul pe care îl oferiþi celorlalþi, rezultatele

la care îi faceþi sã aspire, ideile de activitãþi pe

care le putem promova ºi, mai presus de orice,

prin faptul cã demonstraþi cã ãi la noi ”se

poate”: se poate sã trãim civilizat, sã ne

schimbãm obiceiurile. Felul cum trãim

depinde de ceea ce fiecare dintre noi

facem, în fiecare zi.

Vã felicit încã o datã ºi vã asigur cã acest

premiu reflectã contribuþia extraordinarã pe

care v-aþi adus-o în rândul tinerilor ºi comunitãþii

dumneavoastrã.

Ziua Eroilor – eveniment organizat de Primãria Comunei Nocrich

– Primar ec. Viºa Ionel, ªcoala Gimnazialã Nocrich, Asociaþia Elijah. Elevii au adus omagiu

eroilor ºi au depus flori la monumentul eroilor din Comuna Nocrich, jud. Sibiu.

Asociaþia Viitor prin Educaþie Hosman,
a oferit de - 1 iunie ZIUA INTERNAÞIONALÃ A COPILULUI -elevilor ªcolii Gimnaziale Nocrich,

o zi de neuitat, alãturi de personajele din poveºti, activitãþi de recreere, educative, picturã pe

faþã, dulciuri ºi premii. Mulþumim!

ªcoala  Gimnazialã
Nocrich

câºtigãtoarea
localã a celei de-a

V-a ediþii a Patrulei
de Reciclare

Prezentarea Asociaþiei Elijah,

Iniþiativa Socialã Ruth Zenkert
Genul muzical abordat de cãtre taraf este muzica popularã

româneascã, pentru moment din zona Sibiului, dar ulterior se

vor repeta melodii ºi din alte zone ale þãrii, cu precãdere din

zona Sibiului. Colajele muzicale prezentate sunt rodul repetiþiilor

sãptãmânale, atât individual, cât ºi prin reunirea tuturor membrilor

ansamblului. Suntem la început de drum, dar credem cã proiectul

va avea un succes.

Prezentare Cor Elijah

(din Þichindeal)

Taraful Elijah este înfiinþat recent în cadrul Centrului Social

„Casa Sonja - ªcoala de Muzicã” Hosman, centru aflat în

subordinea Asociaþiei Elijah, Iniþiativa Socialã Ruth Zenkert.

Ansamblul este coordonat de cãtre profesorii Remus Zaharie ºi

Pîrcãlabu Mircea. Copiii ºi adolescenþii care participã la taraf

locuiesc în Hosman, comuna Nocrich.

Corul Elijah este format din copii cu vârste cuprinse între 10

ºi 15 ani, majoritatea fiind fete. Copii provin din

localitatea‚Þichindeal, comuna Nocrich, judeþul Sibiu.

În repertoriul abordat de cor, este predominantã muzica

folcloricã.

Acest cor s-a format cu scopul de a dezvolta în rândul copiilor

abilitãþile artistice ºi cele de comunicare.

MORARU IULIA MARIA – CLASA I

PREMIUL I – FESTIVALUL JUDEÞEAN DE FOLCLOR

„MOªTENIRE DIN BÃTRÂNI” ED. XXI, AVRIG 24.MARTIE 2015

ADAM DARIA – ANDREEA CLASA  I

PREMIUL II - FESTIVALUL JUDEÞEAN DE FOLCLOR

„MOªTENIRE DIN BÃTRÂNI” ED. XXI, AVRIG 24.MARTIE 2015

MORARU ANDRA

PREMIUL II -FESTIVALUL JUDEÞEAN DE FOLCLOR

„MOªTENIRE DIN BÃTRÂNI” ED. XXI, AVRIG 24.MARTIE 2015
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„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

Arhiepiscopia Sibiului, prin

Departamentul educaþional de formare

continuã ºi misiune, a organizat, cu

binecuvântarea Înalt preasfinþitului Pãrinte

Mitropolit Laurenþiu în perioada 23 – 25 mai

2016 un seminar de formare continuã la care

au participat preoþi din Protopopiatele Sibiu,

Agnita, Avrig, Mediaº ºi Braºov, seminar ce s-

a þinut la Mãnãstirea Brâncoveanu (Sâmbãta

de Sus).

La Academia Ortodoxã din Creta a avut

loc în data de 20 iunie 2016, sesiunea inauguralã

a Sfântului ºi Marelui Sinod al Bisericii

Ortodoxe. Evenimentul a debutat cu rostirea

rugãciunii de invocare a Duhului Sfânt,

Împãrate ceresc, ºi intonarea Troparului

Cincizecimii.

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul

Ecumenic a prezentat scrisorile venite din

partea Patriarhilor Antiohiei ºi Moscovei, ca

rãspuns la invitaþia Întâistãtãtorilor ortodocºi

prezenþi în Creta adresatã celor patru

Întâistãtãtori care au anunþat absenþa de la

lucrãrile Sfântului ºi Marelui Sinod. Cei doi

patriarhi, au reafirmat faptul cã se aflã în

imposibilitatea de a participa, dar au transmis

cã îi însoþesc pe cei prezenþi la Sinod cu

rugãciunile lor.

A urmat cuvântul de deschidere a

Patriarhului Bartolomeu, preºedintele Sfântului

ºi Marele Sinod, în care a evidenþiat scopul

principal al Sinodului, care este mãrturisirea

unitãþii Bisericii prin Sfintele Taine. În

cuvântul rostit, Patriarhul Bartolomeu a

apreciat propunerea Preafericitului Pãrinte

Daniel, Patriarhul României, de a întruni

periodic sinoade comune ale Bisericilor

Ortodoxe Autocefale.

În continuare, toþi Întâistãtãtorii de

Biserici Ortodoxe locale au fost invitaþi sã ia

cuvântul, în ordinea dipticelor.

Toma Picturã de Sergiu Pârvu

Sfântului ºi Marelui SinodSfântului ºi Marelui SinodSfântului ºi Marelui Sinod

al Bisericii Ortodoxe

- sesiune inauguralã -

Preafericitul Pãrinte Daniel, Patriarhul

României, a adresat un cuvânt în care a

reafirmat importanþa sinodalitãþii

(conciliaritãþii) ca normã canonicã atât la nivel

local, cât ºi universal, panortodox.

Preafericirea Sa a subliniat faptul cã

sinodalitatea se împlineºte la nivel

sacramental, pentru a exprima unitatea în

credinþa ortodoxã ºi a comuniunii Bisericii cu

Hristos, Capul ei.

Patriarhul României a atras atenþia asupra

faptului cã sinodalitatea ºi concelebrarea

panortodoxã exprimã unitatea întregii

Ortodoxii, pe când sinodalitatea la nivel local a

Bisericilor autocefale exprimã libertatea lor

administrativã ºi pastoralã.

ªedinþele de lucru ale Sfântului ºi Marelui

Sinod se vor desfãºura în perioada 20-25 iunie

2016.

Pe ordinea de zi se aflã urmãtoarele teme:

1) Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea

contemporanã;

2) Diaspora Ortodoxã;

3) Autonomia ºi Modul ei de proclamare;

4) Taina cãsãtoriei ºi impedimentele la

aceasta;

5) Importanþa postului ºi respectarea lui

astãzi;

6) Relaþiile Bisericii Ortodoxe cu

ansamblul lumii creºtine.

Redacþia

Seminar de formare continuã pentru

preoþii din Arhiepiscopia Sibiului
legate de pastoraþia persoanelor dependente

de alcool. Prin centrele sale de la ªura Micã ºi

ªelimbãr, Crucea Albastrã oferã tratament

terapeutic în regim rezidenþial persoanelor

dependente de alcool, atât bãrbaþi, cât ºi femei.

La rândul ei, doamna psihoterapeut Crina

Lupea, specialist în terapia persoanelor

dependente, a realizat o prezentare a

mecanismelor adicþiei din punct de vedere

psihologic. Totodatã, s-a accentuat importanþa

Acest articol se adreseazã tuturor

creºtinilor care cautã Duhul, sau mai bine zis,

pe care Duhul Sfânt îi cautã sã îi aducã în

Bisericã. Cine nu este nãscut de Sus, nu poate

sã vinã la Mine, a spus Domnul,  dacã nu-l va

trage Tatãl, Care M-a trimis. Fie ca Tatãl cel

iubitor sã tragã la sine pe oamenii din întreaga

lume! Fie ca rugãciunea Fiului sã se

împlineascã, ºi întreaga omenire sã descopere

pe adevãrul Mângâietorul! Fie ca Duhul Sfânt

sã renascã pe toþi sub cupola Ortodoxiei, care

este Calea ce duce la tronul Mielului, la Tronul

Sfintei ºi nedespãrþitei Treimi. Acolo nu v-a mai

exista timp, lacrimile de pe chipurile celor curaþi

cu inima le va ºterge Însuºi Dumnezeu, singurul

Mângâietor. Moartea nu va mai exista atunci,

ºi toþi cei care L-au iubit din tot sufletul vor fi

fericiþi în veci. Atunci cei dragi ai noºtri, care

au plecat se vor bucura sã ne revadã, ºi ne vor

strânge în braþe cu putere, cãci vom avea alte

trupuri. Nimeni nu va lipsi atunci  din familia

noastrã. Bãtrâneþea ºi infirmitatea vor rãmâne

doar o amintire. Acolo nu va mai exista

discriminarea, pentru cã cei din urmã, au ajuns

întâi, iar cei smeriþi cu duhul, vor fi împliniþi de

roadele Duhului. Cei care au fost lipsiþi de

vedere în aceastã lume, vor vedea pe Maica

Domnului plinã de strãlucire. Atunci sfinþii vor

VVino, Mângâieino, Mângâiettororule, Bunule!ule, Bunule!ule, Bunule!
lumina ca soarele ºi nimeni nu se va teme de

cel rãu, pentru cã el va fi izgonit afarã, în

întuneric. Tristeþea, durerea sufleteascã ºi

mustrãrile de conºtiinþã nu vor exista pentru

cã fii Împãratului Ceresc s-au împãcat cu

pârâºul pe calea vieþii. Acelaºi Duh, care se

purta la început pe deasupra apelor, va face ca

marea sã nu mai fie, ºi timpul sã nu mai existe.

Acelaºi Duh Sfânt care a amestecat limbile

oamenilor, iar la Cincizecime le-a unit, va

umple inimile tuturor de dragostea Celui care

ne-a fãgãduit cã Mângâietorul va veni. Duhul

care s-a coborât în templu lui Solomon, va face

ca Noul Ierusalim sã se coboare din cer. Duhul

Sfânt, cel care a despãrþit, prin mâna lui Moise,

Marea Roºie, va cãlãuzi pe cei ce ard cu inima

dupã Dumnezeu prin marea învolburatã a

acestei vieþi spre pomul cunoºtinþei. Necazurile

ºi durerea vor fi în Mâinile Domnului atunci,

cãci cei lãmuriþi ca aurul în topitoare, vor purta

veºminte albe. Orfanul ºi vãduva vor fi bucuroºi

sã strângã în braþe pe cei iubiþi, iar cei care nu

au avut un tatã bun aici, vor putea sã-L

numeascã Tatã, pe Cel ce nu ºi-a cruþat Fiul

pentru noi.

Pentru ca sã fim însã pãrtaºi acestei

Împãrãþii trebuie sã începem pocãinþa chiar

de azi.
(continuare în pagina 6)

Seminarul de formare a avut ca temã

„Pastoraþia persoanelor dependente”, în

care s-a subliniat actualitatea cu care se

confruntã societatea de azi, probleme legate

de dependenþã, atât în comunitãþile urbane,

cât ºi în cele rurale. În context actual,

diversificarea spectrului adicþiilor, favorizatã

de dezvoltarea excesivã a societãþii de consum,

necesitã o abordare pastoralã specialã,

centratã pe cunoaºterea atentã a

mecanismelor dependenþei. Alcoolismul,

dependenþa de fumat, dependenþa de droguri,

de pornografie, dar ºi cea de tehnologie,

internet sau muncã, au fost aduse în discuþie,

fiecare cu specificul ei, dar ºi cu aspectele

comune.

Pe tot parcursul celor trei zile, clerici

cursanþi s-au bucurat de prezenþa Preasfinþitului

pãrinte Ilarion Fãgãrãºanul, episcop-vicar al

Arhiepiscopiei Sibiului, cît ºi de prezenþa

pãrinþilor profesori: Conf. Dr. Constantin

Necula, Prof. Dr. Ioan Icã jr., a pãrintelui, a

domnului Conf. Dr. Sebastian Moldovan ºi a

doamnei psihoterapeut Crina Lupea din Sibiu.

Pãrintele Constantin Necula, care este

preºedinte al Asociaþiei Crucea Albastrã din

România, a împãrtãºit participanþilor aspecte

ºi beneficiile pe care o are o abordare creºtinã

în ceea ce priveºte psihoterapia.

Domnul Conf. Dr. Sebastian Moldovan,

profesor de teologie moralã în cadrul Facultãþii

de teologie din Sibiu, a prezentat pe scurt modul

în care se instaleazã patimile, ataºamentul, ca

premisã a instalãrii adicþiilor, mecanismul

bucurie-durere-traumã, dar ºi binomul plãcere-

durere din perspectiva Sfântului Maxim

Mãrturisitorul, iar pãrintele arhidiacon Ioan

Icã jr. a subliniat abordarea spiritualã a

abordãrii dependenþelor, în vederea depãºirii

lor. În acest sens, preotul este un om al Duhului

Sfânt, nu doar un „psihovnic”. Duhul Sfânt este

cel care, prin preot, iartã ºi înnoieºte. Dacã

sufletul este cel care însufleþeºte trupul, cel

care însufleþeºte sufletul este Duhul Sfânt –

Dumnezeu. Adicþia se depãºeºte prin adicþia

de Dumnezeu. Doar aceasta este cea care poate

vindeca adicþia de sine.

Seria seminariilor de formare continuã

organizate de Arhiepiscopia Sibiului va

continua cu întâlnirile tematice „Pastoraþia

copiilor ºi tinerilor”, „Pastoraþia în

situaþii de crizã” ºi un seminar de comunicare

mediaticã.

Pr. Popescu Ion – Parohia Noiºtat
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„Sfântul este tipul umanitãþii celei noi

“(Marc-Antoine Costa den Beauregrad, Dumitru

Stãniloae, Mica dogmaticã vorbitã - Dialoguri la

Cernica), aºa cum ºi-a dorit-o Dumnezeu, când l-a

creat pe om. Practic, sfântul este împlinirea

dorinþei lui Dumnezeu, pentru umanitate.

Sfinþenia este singura formã de împlinire a

umanului, care împlineºte (umple de sens ºi har)

atât pe sfânt, cât ºi pe cei din jurul sãu, sau pe cei

care sunt în dragostea sfântului. Nu existã  nici o

formã desãvârºitã de bucurie, fericire, blândeþe,

smerenie ºi mai ales iubire, în aceastã lume, mai

mare decât cea din viaþa sfântului. Întâlnirea cu

un sfânt, de cele mai multe ori este urmatã de

apropierea de Dumnezeu cu mai mult elan ºi

stãruinþã, cu o convertire, sau reconvertire a acelui

care recunoaºte în sfânt prezenþa dumnezeirii,

într-un grad foarte mare. Cu siguranþã cã fiecare

dintre noi, îl simþim pe Dumnezeu, într-o mãsurã

mai micã sau mai mare, în mãsura în care ne luptãm

cu patimile, dar prezenþa lui Dumnezeu în sfinþii

Sãi, este minunatã.

Sfântul întrupeazã într-un fel în sufletul sãu,

o parte din bunãtatea lui Dumnezeu, o parte din

iubirea ºi mila  pe care El o are faþã de întreaga

creaþie, dar mai ales faþã de om. Dar de unde vin

aceste daruri ale sfântului? În el existã un izvor

care nu este din lumea aceasta, izvorul de care îi

vorbea Domnul Hristos, femeii cananeence,

femeie care mai apoi a devenit Sfânta Muceniþã

Fotinii. Atunci Iisus i-a spus: „cel ce va bea din apa

pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, cãci

apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de

apã curgãtoare spre viaþã veºnicã “(Ioan 4, 14).

Sfântul este omul care spune cu toatã convingerea

asemenea apostolului: „cel mai mare pãcãtos sunt

eu”, este omul care cautã din tot sufletul sã facã

voia lui Dumnezeu, iubind pe aproapele (Romani

13,8), iau uneori pierzându-ºi viaþa pentru porunca

lui Dumnzeu, asemenea Sfântului

Înaintemergãtor. Sfinþii nu acordã o importanþã

deosebitã vieþii pãmânteºti, ci pãzirii poruncilor,

fiind încredinþaþi cã „cine îºi va pierde sufletul

(viaþa, timpul) pentru Mine îl va afla” (Mt. 16, 25).

Ei sunt conºtienþi cã Biserica este pridvorul

Împãrãþiei lui Dumnezeu, ºi cã lumea aceasta este

asemenea þarini semãnate cu grâu, de un Om

oarecare. Ei ºtiu cã neghina (ºi pe cei ce o seamãnã)

nu va fi smulsã decât la sfârºitul lumii ºi cã

Dumnezeu, pe cei pe care i-a iubit  „Ca pe aur în

Cine sunt sfinþii?
topitoare, aºa i-a lãmurit, ºi ca pe o jertfã de ardere

întreagã i-a primit “.(Cartea Înþelepciunii lui

Solomon 3, 6).

Totuºi, considerându-se slugi nevrednice, ale

singurului ºi adevãratului Împãrat, sunt convinºi

cã„împãrãþia Lui nu este de aici” (Ioan 18, 36),

dar ºi cã  „El vine curând ºi plata Lui este cu El, ca

sã dau fiecãruia, dupã cum este fapta lui “ (Apoc.

22, 12).

Mai presus de toate însã, sfinþii sunt cei ce

îºi spun, privind la Hristos, ca Domn ºi Stãpân:

„Ca sã fac voia Ta, Dumnezeul meu, am voit ºi

legea Ta înãuntru inimii mele” (Ps 39, 10-11). Omul

devine liber, doar când spune aceste cuvinte.

„Descopãr astfel voinþa mea adâncã, aceea de a

mã realiza ca om adevãrat, de a deveni fericit, de

a mã împlini. Acest lucru corespunde  libertãþii

mele aici, pe care trebuie sã o descopãr. În

persoana lui Hristos existã unirea între cele douã

voinþe care se iubesc, ºi care iubesc pe toþi

oamenii, cea a lui Dumnezeu, ºi cea a omului. El a

dezvãluit adevãrata voinþã a omului care

corespunde celei a lui Dumnezeu. Nu existã

conflict între cele douã. Când spune: Fie voia ta!,

El expimã voinþa omului de a realiza iubirea de

Dumnezeu prin iubirea de om “.Cel ce va birui va

moºteni acestea ºi-i va fi lui Dumnezeu Fiu „ºi el

Îmi va fi Mie fiu„ (Apoc. 21,7).

Sfinþii nu-ºi doresc cu ardoare o viaþã

pãmânteascã lungã, ci doar sã îþi biruiascã patimile

ºi mai ales egoismul ºi mândria, fiind cu gândul la

cuvintele lui Hristos, care a zis: „cã vine noaptea

(moartea), când nimeni nu poate sã lucreze “(Ioan

10, 29). Convinºi cã ei sunt oile cele pierdute,

pentru ca s-a jertfit pe Cruce Domnul Hristos,

sunt siguri cã sufletele lor sunt în siguranþã, numai

lângã Dumnezeu Tatãl, care este mai mare decât

toþi, ºi din a cãrui mânã, nu poate sã le rãpeascã

nimeni.

Învãluiþi ºi încercaþi în multe valuri ale

ispitelor, cei desãvârºiþi, nu-ºi pun nãdejdea în ei,

amintindu-ºi cã ºi apostolii nu au prins în mreje

nimic bun, când ºi-au pus încrederea în ei, ci cântã

împreunã cu întreaga Biserica triumfãtoare: „Prin

Duhul Sfânt, sfinþii, pururea se fac Þie fii, ca unui

tatã”. Ei au foarte clar în conºtiinþã îndemnul

Domnului de a priveghea, fiindcã „potrivnicul

umblã, rãcnind ca un leu, cãutând pe cine sã înghitã

“ (1 Petru 5, 8).

Pentru a ajunge însã la sfinþenie, trebuie sã

fim mai întâi în comuniune, pentru cã în ea se

gãseºte libertatea deplinã. Iar pentru a ajunge la

comuniune trebuie sã fim liberi. În marea lor

libertate ºi bunãtate, sfinþii ne elibereazã ºi ne

deschid porþile unei adevãrate comuniuni între

noi. Avem nevoie de libertate pentru un scop

pozitiv, spre ai ajuta pe ceilalþi sã rãspundã lui

Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ca noi sã nu

ne facem rãu unii altora, ci sã ne iubim ºi sã ne

ajutãm. Omul împlineºte voia lui Dumnezeu ºi-ºi

gãseºte fericirea vieþuind pentru ceilalþi: „Poruncã

nouã dau vouã: Sã vã iubiþi unul pe altul. Precum

Eu v-am iubit pe voi, aºa ºi voi sã vã iubiþi unul pe

altul”(In. 13, 34). Iatã voia lui Dumnezeu. Iar voia

Lui corespunde aspiraþiei omului. Omul a uitat

poate aceastã aspiraþie profundã. Sub jugul

egoismului, el crede cã este liber, pentru cã face

ceea ce vrea; dar nu aceasta este adevãrata

libertate a omului: este un capriciu.

Hristos a restabilit  puterea voinþei umane,

de a þine trupul nestãpânit prin sensibilitate de

suprafaþa lumii. Trupul ºi simþurile lui au devenit

ceea ce trebuia sã fie: organ de sesizare curatã a

lumii sensibile; iar aceasta (lumea), loc transparent

al prezenþei lui Dumnezeu. Dacã rãul ar fi legat, în

mod fiinþial de trup ºi de lume, întruparea Fiului

lui Dumnezeu nu ar fi avut nici un rost.

„Cei ce se simt curãþiþi în faþa lui Dumnezeu

cel Sfânt, primesc o îndrãznealã, o deschidere a

cunoºtinþei, o sinceritate a comunicabilitãþii care

nu are nimic temerar sau cinic în ea, ci e asemenea

îndrãznirii copilului care nu ºtie de pãcat, având în

plus maturitatea cunoºtinþei ºi bucuria de ea “

(Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Teologia dogmaticã

ortodoxã).

Dar ce este aceastã îndrãznealã, de care

vorbim? Cum poþi sã fii îndrãzneþ cu Cel Preaînalt?

Este cumva expresia pe care o foloseºte Avraam,

când a primit în vizitã Sfânta Treime? Atunci el a

spus: “Doamne, de am aflat har înaintea Ta, nu

ocoli pe robul Tãu!” (Facere 18, 3)

„Îndrãznirea este o familiaritate cu

Dumnezeu, dar cu o continuã conºtiinþã a Mãreþiei

Lui ºi cu o temere de a nu întrerupe comunicarea

cu El prin vreo ascundere sau neloialitate faþã de

El “ (Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Teologia

dogmaticã ortodoxã)..

Sfinþenia, dar ºi sfinþirea oamenilor este

posibilã datoritã jertfei Mântuitorului de pe

Golgota pe care Duhul Sfânt o actualizeazã

neîncetat pânã la sfârºitul veacurilor în Taina Sfintei

Euharisti. De altfel, Domnul Hristos, referindu-se

la firea Sa umanã a spus:„pentru ei Eu Mã sfinþesc

pe Mine Însumi, ca ºi ei sã fie sfinþiþi întru

adevãr”(In . 17, 19).

Pãrintele Dumitru Stãniloae, spunea „orice

fiinþã umanã, asupra cãreia se proiecteazã o razã

din transcendenþa subiectului divin, datoritã

efortului de curãþire responsabilã ºi de statornicire

a conºtiinþei în faþa prezenþei lui Dumnezeu,

devine sfântã”. În concluzie creºtinismul a dat

posibilitatea tuturor oamenilor sã devinã sfinþi.

În Vechiul Testament, Dumnezeu avea

pretenþia sfinþeniei, doar de la poporul ales. El

porunceºte evreilor dupã ieºirea din captivitatea

egipteanã: „Cã Eu sunt Domnul, Cel ce v-am scos

din pãmântul Egiptului, ca sã vã fiu Dumnezeu.

Deci fiþi sfinþi, cã Eu, Domnul, sunt sfânt” (Lev.

11, 45).

În cadrul Noului legãmânt al lui Dumnezeu

cu oamenii, pecetluit cu Sfântul Sânge al Fiului

Sãu, creºtinii sunt numiþi neam sfânt ºi preoþie

împãrãteascã. Ei sunt chemaþi sã împlineascã

cuvintele Mântuitorului:„Fiþi, dar, voi desãvârºiþi,

precum Tatãl vostru Cel ceresc desãvârºit este”.

Dar desãvârºirea este mai mult decât pãzirea

poruncilor, ºi deci cei ce ajung în aceastã stare, nu

sunt doar mântuiþi, ci sunt într-o mare apropiere

cu Dumnezeu.

Dumnezeu ne cheamã aºadar, nu doar la

mântuire, ci la desãvârºire, adicã la sfinþenie,

încredinþându-i pe apostoli, dar ºi pe noi cã: „În

casa Tatãlui Meu multe locaºuri sunt. Iar de nu, v-

aº fi spus. Mã duc sã vã gãtesc loc” (Ioan

14,2).Având o astfel de promisiune, sã pãºim pe

urmele lui Hristos, jertfindu-ne pentru alþii în

iubire. Sã copiem de asemenea ºi modelul sfinþilor,

ei care au rãtãcit în pustii ºi în munþi ºi în peºteri

ºi în crãpãturile pãmântului, strãduindu-ne sã fim

fiecare, în funcþie de statutul, dar ºi în locul în

care Dumnezeu ne-a rânduit, o micã „luminã a

lumii”, a familiei noastre, a comunitãþii ºi a sfintei,

adevãratei noastre credinþei ortodoxe. Sã ne

amintim cã „Unul (este) Sfânt, Unul (este)Domn:

Iisus Hristos  întru slava lui Dumnezeu-Tatãl”

(Liturghier, Bucureºti, 2012 p. 185), sã ne curãþim

de tot ce nu este conform cu Împãrãþia lui

Dumnezeu, pentru a ne putea împãrtãºi  cu

„Sfintele (care se cuvin doar), sfinþilor”,

(Liturghier, Bucureºti, 2012 p. 185) adicã cu

Sfintele Taine.

În concluzie, dacã nu vom ajunge sfinþi, existã

posibilitatea sã fim mustraþi de Domnul care a

zis:„Nu este ucenic mai presus decât învãþãtorul

sãu; dar orice ucenic desãvârºit va fi ca

învãþãtorul sãu”(Luca 6, 40).

Pr. Constantin Ciprian – parohia Netuº

Campania Patriarhiei Române

„Doneazã sânge, salveazã o viaþã!”a

ajuns ºi în oraºul Agnita, judeþul Sibiu,

unde peste 30 de preoþi, jandarmi,

reprezentanþi ai Inspectoratului

Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã ºi

credincioºi au donat sânge pentru a veni

în sprijinul semenilor aflaþi în suferinþã

în spitalele din România.

În organizarea campaniei de joi, 16

iunie, au fost implicaþi Asociaþia

„Filantropia” a Arhiepiscopiei Sibiului,

reprezentanþii Departamentului pentru

asistenþã socialã din cadrul

Arhiepiscopiei Sibiului ºi mai multe

instituþii partenere. Un centru mobil de

donare de sânge a fost adus de la Spitalul

Judeþean din Târgu Mureº pentru a veni

în sprijinul donatorilor din oraºul

Agnita ºi pentru a uºura activitatea din

cadrul campaniei.

Preoþii ºi ceilalþi donatori din oraºul

„Doneazã sânge, salveazã o viaþã!”

Agnita au încercat prin gestul lor sã

sensibilizeze oamenii în privinþa acestei

nevoi de sânge din spitalele din România.

Preoþii vor explica apoi oamenilor din

comunitãþile pe care le pãstoresc, cã

vieþile multor bolnavi nu pot fi salvate

dacã situaþia nu este schimbatã.

„Ne bucurãm foarte mult cã putem

fi de real folos ºi noi, preoþii din

Protopopiatul Agnita, în aceastã

campanie de donare de sânge ºi pentru

salvarea de vieþi omeneºti. Cunoaºtem

situaþia dificilã din spitalele din România

în privinþa nevoii de sânge ºi de aceea

acþiunea noastrã încearcã sã

sensibilizeze oamenii, credincioºii,

pentru a înþelege cã este absolut necesar

sã donãm sânge pentru salvarea vieþilor

unor semeni de-ai noºtri “, a declarat

pãrintele protopop de Agnita, Mihai

Naicu.

Redacþia.

Ziua de mâine nu ne aparþine. Mai înainte

de toate trebuie sã ne dorim sã ne ridicãm de

pe comodul nostru fotoliu, sã cãdem în

genunchi, ºi sã chemãm pe Duhul Adevãrului,

pe Comoara tuturor bunãtãþilor, pe Cel de un

scaun ºi de o putere cu Tatãl ºi cu Fiul. Când

ochii noºtri vor începe sã picure lacrimile,

atunci sã ºtim cã este aproape, cã Duhul vine

în ajutor slãbiciunii noastre, ºi fiindcã noi nu

ºtim sã ne rugãm cum trebuie, Însuºi Duhul Se

roagã pentru noi cu suspine negrãite. Când

mintea noastrã va realiza cã ºi-a petrecut o

parte din viaþã, departe de Singurul ºi

Adevãratul Mângâietor, de cel ce singur poate

sã odihneascã inimile, atunci îþi va veni în fire,

ºi va spune: am greºit! Neavând încredere în

slujitorii Tãi, Te-am pierdut pe Tine. Nu mi-am

închipuit niciodatã cã eºti atât de Bun, cã eºti

singurul care Mã iubeºte lipsit de orice egoism.

Doamne, Duhule sfinte, Tu ne doreºti în

Împãrãþia Ta, pentru a ne face fericiþi, pentru

a ne umple de bucuria care nu o poate lua

nimeni de la noi vreodatã. Doamne, Duhul

Sfânt, care pe toate  le (împlineºti) umpli de

(continuare din pagina 5)

Vino, Mângâietorule, Bunule!

sens, de viaþã, de putere ai fost atât de aproape

de inima mea, dar eu sunt cel vinovat, eu eram

în afara mea! A avut dreptate Domnul: Acum

trebuie sã cãutãm Împãrãþia Ta în inima

noastrã, dar va veni o zi când toþi cei care vor

birui vor sta cu Tine pe scaunul Tãu, fiind

dumnezei dupã har. Aºadar, fraþi creºtini,

privind la tot ce a lucat, ºi lucreazã Dumnezeu

în viaþa noastrã, sã ne rugãm ca fiind nãscuþi

din Duh, sã ne purtãm ca oameni duhovniceºti,

biruindu-ne poftele trupului ºi patimile

sufletului. Domnul ne-a sfãtuit sã priveghem ºi

sã ne rugãm, cãci duhul nostru doreºte cele

spirituale dar trupul este neputincios. Sã nu ne

înºelãm. Dumnezeu nu este mincinos. El ne-a

atras atenþia: iatã, vin curând ºi plata Mea este

cu Mine, ca sã dau fiecãruia, dupã cum este

fapta lui. „ªi Duhul ºi mireasa zic: Vino ! ªi

cel ce aude sã zicã: Vino ! ªi cel însetat sã

vinã, cel ce doreºte sã ia în dar apa vieþii

(Apocalipsã 22:12,17).

Vino ºi te sãlãºluieºte întru noi, Împãrate

ceresc! Amin.

Pr. Tânþ Florin - Parohia Brãdeni
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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.

Amiaza în grãdina de gutui

Francisc Lorinczi

Amiaza în grãdina de gutui

Cu tine-alãturi sub coroana largã,

Când bobocii pornesc ca sã se spargã

Cerul ne varsã strãlucirea lui.

Aud cum creºte rodu-n eleganþã,

Cum se rumeneºte ora în sãrut

Cuvintele-s ruine-n aºternut

Petale-n lanul de speranþã.

M-au cucerit întâile priviri,

Maci arzând în grânele de iunie,

Din cupe-mbietoare de-mpliniri

Curg raiuri de miresme prinse-n funie

ªi-n teaca nopþii aprinsele iubiri

S-au pus la sfat în patriciana curie.

VORBE BUNE

Gelu Baciu

În centru de hartã -ntre dealuri,

Acolo, stã gârbovitã de timp,

Pe-ale Hârtibaciului maluri,

Acolo, mi-e viaþa ºi visul, ispita,

Nãscutã din Santa Agatha,... Agnita!

Acolo, pe vremuri, ascunsã-ntre brazi,

Era, stãpâna oricãrui setos, ... Mioriþa

Acolo, pe Steinburg, e poieniþa,

Bãtutã de ritmuri de joc românesc,

Unde mi-am sãrutat prima datã iubita,

Sub haina cea verde ce-mbracã Agnita.

ªi chiar în piaþã unde Poetul

Îºi poartã, cu tristã plãcere, ursita,

Acolo-s olteni care sigur cã ºtiu

Drumul ce leagã Dãbuleni de Agnita...

Un chior, cerºetor, un cuc fãrã cuib,

Un om necãjit, ce sapa îl lasã,

Un tip care nu ºtie cuvântul ... ACASÃ

De copii, aceºtia-i spuneau „prãpãdita”

Sunt doar pãpuºari ce sperie elita...

Da-n mijlocul þãrii, trãieºte boem

Reginã ºi mamã , bãtrâna Agnita!

Popa Lucreþia 01 iul. 92 de ani ªalcãu

Tiut Paraschiva 01 iul. 88 de ani Metiº

Bucºã Iosif 01 iul. 83 de ani Alþîna

Mãniº Simion 01 iul. 81 de ani Chirpãr

Flentea Maria 02 iul. 89 de ani Netuº

Florea Nicolae 03 iul. 85 de ani Nou

Pãrãu Floarea 03 iul. 80 de ani Cornãþel

Frãþilã Aurel 04 iul. 84 de ani ªalcãu

Dinu Maria 04 iul. 82 de ani Nucet

Muntean Maria 05 iul. 88 de ani Merghindeal

Lãcãtuº Maria 07 iul. 84 de ani Nou

Ciulei Ioan 07 iul. 83 de ani Retiº

Jecan Ana 07 iul. 80 de ani Sãsãuº

Calburean Viorelia 07 iul. 82 de ani Movile

Hodoº Ioan 12 iul. 82 de ani Hosman

Irod Lucreþia 12 iul. 82 de ani Ghijasa de Sus

Cimpoer Andrei 13 iul. 89 de ani Nocrich

Vasiu Ana 14 iul. 88 de ani Dealu Frumos

Nan Livia 14 iul. 83 de ani Cornãþel

Nicoarã Elisabeta 15 iul. 87 de ani Stejãriºu

Grancea Maria 15 iul. 83 de ani Veseud

Iacob Gheorghe 16 iul. 89 de ani Caºolþ

Stãnuleþ Valeriu 17 iul. 80 de ani Chirpãr

Schopa Rosina 18 iul. 83 de ani Alþîna

Beleiu Ioan 20 iul. 83 de ani Ghijasa de Jos

Simion Nicolae 20 iul. 80 de ani Caºolþ

Irod Maria 21 iul. 86 de ani Ghijasa de Sus

Bãilã Ileana 21 iul. 82 de ani Ilimbav

Vasiu Iosif 23 iul. 95 de ani Dealu Frumos

Drãgan Letiþia 24 iul. 90 de ani Mihãileni

Cãtanã Ioan 24 iul. 84 de ani Retiº

Dragoman Ana 24 iul. 83 de ani Caºolþ

Gabor Gheorghe 24 iul. 80 de ani Veseud

Ghebenei Emanoil 27 iul. 81 de ani Iacobeni

Bãilã Emilian 28 iul. 85 de ani Ilimbav

Beza Ioan 28 iul. 80 de ani Roºia

Glonþiu Elisaveta 29 iul. 84 de ani Stejãriºu

Filip Maria 30 iul. 84 de ani Caºolþ

Novac Maria 30 iul. 80 de ani Nou

Neagu Ana 31 iul. 88 de ani Fofeldea

Piþigoiu Ioan 31 iul. 84 de ani Chirpãr

GALIÞIE, ÞARÃ PUSTIE

Privirea ta,

mumã!

Ioan Gligor Stopiþã

! pe privirea ta, mumã,

împlântatã în iarbã verde,

se ridicã licurici înflorind

cerul

! aminte-mi-aduc, mumã,

cum ai fugit de basmul

care nu mai era basm,

de adâncul cenuºilor casei

de unde dragostea a fugit,

nu de tristeþe,

nu de bucurie,

ci de uitarea în care

n-ai crezut niciodatã

! aminte-mi-aduc mumã

de fruntea ta întârziatã

în tainele luminii

din nopþile îngenunchiate

la icoane

când îmi curgeau în urechi

cuvinte lichefiate în ºoapte:

† înger, îngerelul meu...

† tatãl nostru care...

† cred întrunul Dumnezeu...

! În pãrul Benchii

cucuveaua striga numele

celui ce o sã moarã,

celui înecat

cu noapte ºi mister,

sau cu o felie de lunã,

- ruptã cu dinþii de-un zeu -

cât o rugãciune

ce moare-ntr-un ateu

Ziua cea mai lungã

Dan Herciu

fumez

ziua este o prelungire inutilã a ferestrei

doctorii mã ceartã

le arãt poze cu mine când nu ºtiam

ei îmi aratã poze din mine ºi-mi vorbesc de

sus

nu înþeleg nimic

cel din patul alãturat a murit ieri

ºi lui i-au vorbit

mi-a zis: mã, ãºtia îi zic altcumva morþii, aºa…

mai complicat

l-au luat ca pe o mobilã veche

a rãmas un bãnuþ lângã pat

mi se face fricã

luni

am visat cã l-au tuns pe dumnezeu ºi l-au

bãgat la chimio

se þinea tare

nu a scãpat o lacrimã

duminicã

l-au externat

cu regim o mai duce un an

i-am dat bãnuþul

mi-a spus ceva

pare aºa un om de cumsecade

azi noapte mi-am visat toþi morþii

complicat

au venit analizele

– negativ –

doctorii nu înþeleg nimic

mi se sparge un geam în plex

intrã aer curat

mult aer

râd ca un somnambul pe acoperiº

îmi este fricã

fumez

privesc ziua în ochi

ea se uitã la mine ºi trece

Cântece de cãtãnie

culese de Mircea Drãgan Noiºteþeanu

Mai bine dã-mi o pãlmuþã;

De pãlmuþã-ncep a plânge,

Da blãstãmu’ mã ajunge!

Cã blãstãmu’ maicilor,

Ca pietrele morilor.

Pe mine m-ai blãstãmat

Sã umblu din sat în sat

Ca vestea de la-mpãrat.

Sã umblu din  þarã-n  þarã

Ca  banu’ de  cheltuialã.

     Dobre Vica, 65 de ani, Retiº 24 IV 1979

Lasã voinicii sã vie.

Galiþie, pãmânt uscatu,

Nouã ani o tot plouatu,

ªi tu nu ne-ai adãpatu.

Acum toatã lumea plânge

Cã tu mi te-adãpi cu sânge;

Cu sânge de-al muscalului

Pânã-n coama calului.

Cu  sânge de-al turcului

Pânã-n coama murgului.

Nu mã blãstãma, mãicuþã,

Rusalii
Maria Pãnãzan Lorinczi

Îmi aud paºii grãbiþi…

La Bisericuþa sînceleanã

un glas al Lui ne cheamã…

Sãrbãtoarea coboarã dintru

Veºnicire spre împãrtãºirea

cu Duhul cel Sfânt…

Mãrturisirea e sincerã ºi-amarã,

seninã ºi-nlãcrimatã, dar cu iertare…

Dintru înalturi chip de

alb porumbel pogoarã

peste Babilonul

cel din  sufletele noastre

ºi-atinge cu-albastrul senin

înlãcrimarea, bucuria,

întâlnirea ºi-împãrtãºirea cu El…

Îmi aud paºii grãbiþi…

Cu ramuri de finic aºtern

covor moale pentru Cel

ce va sã vinã Bucurie din Iubire

pentru mine, pentru tine, pentru noi…

ÎNT’O VARÃ LA

CRÃCIUN
(scrisã de mine

ºi dictatã de Moisa lu’ Cozmã)

Ion Stopiþã – Gligor, poet þãran

Înt’o varã, cam pe la Crãciun

M-am suit la vecinu înt’un prun

Cã aveam aºa o plãcere

ªi musai trãbe sã mânc neºte mere.

ªi cum mâncam, ba o gutuie, ba o parã,

Iaca cã o vint stãpânu cu o scarã...

Io, þuºti, am sãrit jos în zãpadã

ªi poac!...Sar gardu’ sã nu mã vadã...

El dupã mine, fãrã neci o ruºine,

Io dam rotogoale, rotogoale

Pînã am chicat pe foale

Pe-un polog de fân cosât

Gândind cã moartea mi-o vint.

Atunci vecinu’ cu un os de râmã

M-a bubuit timp de o sãptãmânã

Cã mi-o rupt tri coaste de la o mânã.

Toatã iarn-am stat legat la gurã ºi nas

Pânã o vint doctoru, un sas

Care a zis cã n-are ce sã-mi facã,

Sã beau moare de varzã, sã-mi treacã.

Atunci m-am scoborât prin gârleci

La butea din chimniþa cu pãreþî reci

Aici, minune mare, frãþâoare...

O vulpe mânca la rãci, aici în beci.

Am prins-o de urechi cu douã mâni

ªi cu ailaltã am bãtut-o douã sãptãmâni

Pânã mi-o scãpat ºi-o fugit prin nãmeþi

Io dupã ea, cã am bãgat-o-n spãrieþi.

ªi, când era s-o prinz iar de coadã,

Înotând pânã la buric în zãpadã,

M-am închedecat de un polog de iarbã.

Apãi, de nu mã credeþi io vã las în pace,

Dacã nu vreþ adevãru’ n-am ce vã face...
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Cupa „BaumGames&Emi-TT” a oraºului Agnita

din 28 mai 2016, a propus organizatorilor, participanþilor

ºi susþinãtorilor prezenþi în cele douã sãli de sport din

incinta Colegiului Tehnic „A. T. Laurian”, o întrecere

sportivã pe mãsura aºteptãrilor.

Dupã cuvântul de deschidere adresat

participanþilor de cãtre Ionel Dragoman, primarul

Oraºului Agnita, a început competiþia propriu-zisã, cu

multe partide atractive ºi de o înaltã þinutã tehnico-

tacticã la toate cele trei categorii ale turneului, toþi cei

140 de participanþi strãduindu-se sã impresioneze

asistenþa ºi sã guste din aroma dulce a succesului.

Pentru suflarea ping-pongistica din oraºul nostru

emoþiile au fost foarte mari, numele (re)cunoscute a

celor prezenþi la acest turneu generând ambiþie ºi dorinþe

de victorie, sporite. Am urmãrit cu deosebit interes

parcursul  lui Alex Nechita, la primul sãu turneu la

categoria „Open”, cu evoluþii peste aºteptãri încununate

cu o binemeritatã calificare în faza grupelor superioare.

Bravo Alex! Confirmând statutul de favorit

principal al categoriei, conferit de poziþa 14 în

clasamentul Amatur, Rodica Sicoe din Cugir a câºtigat

categoria dupã o finalã spectaculoasã ºi echilibratã în

faþa braºoveanului Liviu Macovei. La categoria

„Avansaþi”, victoria i-a aparþinut braºoveanului Bogdan

Stãnciulescu, un jucãtor nou în circuit dar foarte

valoros, care a reuºit sã-i surprindã pe toþi ceilalþi din

postura de autsider, învingãtor în finala disputatã în

compania fãgãrãºanului(cu origini agniþene) Cãtãlin

Ivan.

Ne revine onoranta misiune de a vã primi

în spaþiul ocrotitor al ºcolii pe care aþi absolvit-

o în urmã cu 50 de ani. Suntem convinºi cã în

sufletele Dmv. este bucurie dar ºi nostalgie.

Multe clipe frumoase sunt retrãite azi prin sita

aleasã a vremilor. ªcoala a fost ºi rãmâne un

simbol al tinereþii copleºitoare care mângâie

amintirile omului. Privitã nostalgic, prin vizorul

selectiv al memoriei afective, ea este asociatã

mereu cu „cei mai frumoºi ani, dar ºi cu

„chipurile” nemuritoare ale unor dascãli

deosebiþi care amprenteazã viitorul ºi destinul

unor copii. Lor le datorãm nu doar lecþiile

propriu-zise, ci ºi lecþiile de viaþã, predate la

vremea potrivitã. Ei sunt modelele care

cãlãuzesc omenirea. Sau, parafrazând un

aforism celebru, „profesorul adevãrat este cel

care se mistuie pe sine ca o lumânare pentru a

lumina minþile celorlalþi”.

Ieri aþi fost Dmv. Azi suntem noi. Ne

bucurãm sã fim martori la acest eveniment

special din viaþa dumneavoastrã. Ne-aþi putea

fi bunici ºi vã primim aici, în holul liceului, cu

dragoste de copil. Ne leagã ºcoala, martor al

vremilor, leagãn al cunoaºterii. Chiar dacã în

perioade diferite, învãþãm ºi noi, la fel ca Dmv.

Au absolvit în 1966 ºi se bucurã de câte ori

se reîntâlnesc iar anul acesta, la o jumãtate de

secol de la despãrþire, revederea a fost ºi mai

plinã de emoþii ºi numãrul celor care au venit a

fost mai mare decât la întâlnirile precedente.

Organizatorii au pregãtit ºi un parastas, la

catedrala din Agnita, pentru pomenirea

colegilor care au trecut în veºnicie.

Apoi au pãºit cu emoþie în clãdirea a cãrui

faþadã nu s-a schimbat ºi în holul cãruia au fost

primiþi de un grup de colegi de liceu foarte tineri,

care le-au amplificat emoþia cu un moment

artistic, din care n-au lipsit cântecele pe care

ºi ei le-au cântat ºi nici poezii, recitate în

uniforme pe care le-au purtat cu plãcere.

Dupã momentul artistic dedicat lor, în hol

au fost felicitaþi ºi au primit câte o floare ºi din

TENIS DE MASÃ
vâlcean, Bogdan Lupºa, dupã o partida de infarct în

care deznodãmântul a fost incert pânã la ultima minge.

Pãcat pentru elevul nostru care a fost foarte aproape de

o mare performanþã dar, cunoscându-i talentul, ambiþia

ºi determinarea, sunt convins cã nu va trece multã

vreme pânã la împlinirea acestui vis!

La aceeaºi categorie, ceilalþi 4 agniþeni înscriºi

în concurs, Cioca Raul, Criºan Casian, Kondort Arpad

ºi Gabor Claudiu, au avut cu toþii prestaþii bune care le-

au asigurat calificarea în fazele grupelor superioare,

înscriindu-se ºi ei printre remarcaþii turneului. Timpul

excelent, condiþiile de joc impecabile, logistica de nota

10+ propusã de prietenul nostru EMI-TT Joola, ceaunul

ardelenesc „ca la mama acasã” oferit de organizatori ºi

premierea deosebitã realizatã de sponsorul principal

BAUMGAMES, au satisfãcut pretenþiile tuturor

participanþilor contribuind la reuºita acestui eveniment

sportiv.

Totul putea fi la superlativ dacã, din nefericire

pentru noi, grupurile sanitare din vestiarul bãieþilor nu

se înfundau dupã cca o orã de la începerea turneului,

incident care ne-a obligat, ulterior, sã închidem toaleta

bãieþilor pe întreaga duratã a turneului. În ciuda acestui

mic “blitz”, suntem bucuroºi cã am terminat turneul la

o ora decentã ºi cã participanþii au fost satisfãcuþi ºi de

aceastã datã de condiþiile oferite.

Mulþumim sponsorilor noºtri BAUMGAMES ºi

EMI-TT pentru generozitatea de care au dat dovadã

pentru premierea laureaþilor! Mulþumim de asemenea

colaboratorilor turneului: Primãria ºi Consiliului Local

Stimaþi invitaþi, Distinºi oaspeþi,
odinioarã, taine ale vieþii. Ne rãsfãþãm cu

frumuseþe divinã ºi legãm cerul inimii cu cel al

minþii. Cãutãm punþi de unire. Suntem aceeaºi

martori ai cunoaºterii, care ne legãnãm în

bãncile ºcolii gânduri ºi vise ºi idealuri ºi

frumuseþi.

Bine aþi revenit în bãncile ºcolii! Vã dorim

sã vã bucuraþi de aceastã zi aleasã, o paginã

din cartea ºcolii ºi a vieþii! Fãrã note, fãrã

extemporale, fãrã ore. Doar catalogul vã

aºteaptã ca sã rãspundeþi PREZENT. Vã

felicitãm din inimã pentru acest moment festiv,

unic, vã dorim sãnãtate ºi sã vã bucuraþi de

toate!

ªtefan Baciu, Cãlãtor în tren de marfã:

Rãmâi în urmã tinereþe / Ca o fântânã într-o

searã / Eu ºed în trenul de tristeþe / ªi-mi ºterg

o lacrimã spre searã / Ca stâlpi de telegraf fug

anii, / În urma mea, subþiri, egali / eu nu mai

desluºesc castanii / Sunt cel mai trist între

hamali. / Cãlãtoresc. Gonesc întruna / Nu am

rãgaz ºi nici destin / Biletul meu îl are luna / Iar

eu sunt veºnic clandestin.

Agnita, 17.06.2016

Cu dragoste,

Clasa a X-a A

DUPÃ 50 DE ANI, DIN NOU

LA LICEUL DIN AGNITA
partea colegilor care sãrbãtoreau 20 de ani de

la absolvire, prilej pentru cele douã generaþii

de a se fotografia împreunã.

În clasã catalogul a fost deschis de o tânãrã

profesoarã care, emoþionatã a fãcut prezenþa

ºi apoi a ascultat cu plãcere amintiri de acum

50 de ani ºi poveºti despre copii ºi nepoþi

minunaþi, depãnate de foºtii elevi scãpaþi de

grijile activitãþilor profesionale.

La banchetul care a urmat, preocuparea

pentru þinutã a fost categoric depãºitã de

preocuparea de a se distra ºi a se simþii bine,

uitând de pastile ºi de junghiurile care s-au

acumulat în trup fãrã a afecta sufletul.

ªi pentru cã totul a fost atât de frumos au

hotãrât sã se revadã din nou peste cinci ani,

care acum trec atât de repede.

I. Bârsan

A devenit tradiþie ca absolvenþii de liceu sã

se reîntâlneascã periodic pentru a se bucura,

depãnând amintiri ori prezentându-ºi împlinirile.

Foarte rare sunt cazurile în care absolvenþii ºcolilor

gimnaziale ori primare se mai revãd.

ªi totuºi, absolvenþii clasei a IV- a, secþia

germanã de la ºcolile nr. 1 ºi 2 din Agnita, promoþia

1985, s-au reîntâlnit pentru a ºaptea oarã, în

Germania.

Întâlnirea a avut loc într-un cadru care le-a

reamintit de Sãrãturi, când îºi pregãteau singuri

ªI CEI „MICI” SE REÎNTÂLNESC
mâncarea ºi dormeau în cabana pionierilor. Tot

aºa, ºi în Germania, au pregãtit mâncare la ceaun,

au rãsfoit albume cu fotografii ºi au dormit la comun,

într-o tabãrã ºcolarã pe saltele aºezate pe jos. Una

din concluziile întâlnirii a fost cã e fain ca la fiecare

nouã întâlnire vine cel puþin un coleg/o colegã

pentru prima oarã ºi se reiau poveºtile ºi se

completeazã amintirile.

Organizatorii Marion Koch ºi Elvine Rottman

i-au fãcut sã retrãiascã clipele copilãriei sã redevinã

pentru o zi agniþeni.

Reprezentantul nostru la aceastã categorie,

George Toader, a avut un parcurs dãtãtor de speranþe

pânã în primul tur eliminatoriu, când a fost învins de

favoritul nr. 2 al competiþiei. La categoria „Începãtori”,

tânãrul nostru coleg agniþean, Valentin Toader, a reuºit

un parcurs foarte bun cu câteva partide spectaculoase

care l-au propulsat în finalã, finalã pe care a pierdut-o

însã la limitã, în faþa mult mai experimentatului

al Oraºului Agnita, Colegiul Tehnic “A T Laurian” ºi

Casa de Culturã “Ilarion Cocisiu”, pentru întreg suportul

oferit! ªi, nu în ultimul rând, þin sã le mulþumesc copiilor

din “grupa mare” (Raul, Arpi, Darius, Casian, Claudiu)

care, ºi de aceastã datã, au fost alãturi de mine 48 de

ore în munca de pregãtire a logisticii turneului!

Pânã la urmãtorul turneu, spor la antrenamente

ºi …. Hai Agnita! Cho, cho, chooooooo!

Csaba  Zedler, organizator.


