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Pentru mine e un amestec ciudat de sânziene ºi frãguþe
de pajiºte.

Vara era „treaba” noastrã de copii, liberi ca pãsãrile, cu
cãrþile aruncate pânã toamna, desculþi în praful uliþelor ºi,
mai ales, singuri acasã, cu cei mari plecaþi în hotar.

Dupã amiazã plecam cu tot celedu’, dupã sânziene, pe
câmpu’ saºilor, pe drumul vechi, pânã la crucea Hendorfului,
haotic, alergând ca nebunii, nu atât dupã sânziene, cât dupã
frãguþele de pajiºte.

Le mâncam din pumn, calde ºi dulci, iar pumnul ne
mirosea a varã. Fãceam apoi vrâste ºi le luam acasã, sã-i
ducem ºi mamei, care, de fiecare datã, ni le lãsa tot nouã.

Sãrbãtoarea Înãlþãrii Domnului are o încãrcãturã
spiritualã deosebitã prin faptul cã în aceastã zi sfântã sunt
comemoraþi eroii neamului, cei care au cãzut  pe front ori
prin închisori într-un sacrificiu suprem pentru libertatea þãrii,
pentru demnitatea poporului român.

ªi în anul acesta, ca în fiecare an, agniþenii au ieºit de la
slujba din bisericã ºi împreunã cu preoþii s-au dus în parcul ce
poartã numele eroului Axente Lene ºi au încoronat cu flori
soclul monumentului pe care sunt trecute numele eroilor
cãzuþi pe front.

Ceremonia a început prin intonarea Imnului Naþional
dupã care a urmat oficierea unui parastas pentru odihna
sufletelor celor care au murit pentru patrie ºi apoi pe ritmul
ºi versurile Imnului Eroilor au fost depuse coroanele de flori.

Prezenþi ca de fiecare datã la acest eveniment,
reprezentanþii Centrului Naþional de Instruire Intrunitã

EROII NEAMULUI POMENIÞI
ªI CINSTIÞI LA AGNITA

„Getica” de la Cincu au adus primul omagiu ostaºilor cãzuþi
pe câmpul de luptã. Au urmat apoi  reprezentanþii Primãriei,
ai Consiliului Local, ai instituþiilor ºi ai firmelor private.

Dupã aceastã ceremonie preotul Ioan Jurca a vorbit despre
importanþa cinstirii celor care s-au jertfit pentru credinþã ºi
pentru patrie, menþionând faptul cã oseminte ale acestor eroi
au devenit moaºte, fiind puse la temelia Catedralei Mântuirii
Neamului. Preotul i-a felicitat pe elevii care împreunã cu
profesorii lor au venit sã cinsteascã memoria eroilor.

Primarul Dragoman Ioan i-a mulþumit pãrintelui pentru
frumoasa ºi instructiva cuvântare, le-a mulþumit
reprezentanþilor de la Centrul „Getica” pentru cinstea adusã
eroilor ºi le-a mulþumit tuturor celor prezenþi la acest
eveniment menit sã-i comemoreze pe eroii oraºului ºi pe toþi
ostaºii eroi.

I. Bârsan

Cum miroase vara?
Dupã ore de bântuit pe hotar, adunam braþe de sânziene,

galbene ºi tremurãtoare ºi, plini de praf ºi cu mâinile lipicioase
de frãguþe, ajungeam acasã.

Fãceam cununile de aruncat pe casã, þinând degetele
încruciºate sã nu cadã când le aruncam, cu spaima aia
ancestralã, cã o sã murim dacã ne cade cununa.

Rupeam trandafirii roºii ai mamei ºi îi prindeam în crucea
de sânziene pe care o bãteam pe poartã.

Apoi, cununi mari ºi frumoase, cu sânziene galbene ºi
trandafiri sângerii, le duceam în cimitir, fiecare la ai lui, sã le
spunem cã a venit vara.

Lenuþa Barbu
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De la PDe la PDe la PDe la PDe la Poliþie ...oliþie ...oliþie ...oliþie ...oliþie ...Editorial …
N-au trecut decât douã luni de când a

împlinit 18 ani. ªi nu s-a bucurat decât douã
luni de viaþa de adult. Acum, se bucurã de
viaþa de dincolo. Unde nu ºi-a dorit sã ajungã.

A ajuns acolo pentru cã un ºofer, ca
oricare dintre cei aflaþi pe drumurile publice,
a ignorat consecinþele încãlcãrii regulilor de
circulaþie ºi a apãsat prea tare pedala de
acceleraþie. A ignorat reguli fãcute sã previnã
incidente în trafic. Pentru cã „lui nu i se poate
întâmpla nimic”. Dar de data asta s-a
întâmplat ceva ºi consecinþa a fost un
accident. ªi, ca de cele mai multe ori, el –
ºoferul – este în viaþã iar un nevinovat a pãºit
în lumea de dincolo.

Facem ºcoala de ºoferi nu doar ca sã
învãþãm sã conducem un autovehicul. Învãþãm
sã-l conducem respectând regulile care ne þin
în siguranþã pe noi ºi pe ceilalþi ºoferi. Când
încãlcãm regulile, chiar dacã nu considerãm
asta, provocãm soarta. A noastrã ºi a altora.
Iar consecinþele … nu pot fi prevãzute.

Asta este ceea ce s-a întâmplat la Chirpãr,
unde un tânãr din Agnita conducând prin
localitate cu vitezã mult peste limita legalã, a
pierdut controlul volanului. Autoturismul,
dupã ce a lovit în trecere un cap de pod a
început sã se rostogoleascã ºi s-a oprit într-
un stâlp. ªoferul a ajuns la spital în stare
gravã, dar stabilã. Pasagera din autoturism
însã, a pãrãsit aceastã viaþã la doar 18 ani.

Dupã asemenea cazuri, nu doar ca
poliþist, te întrebi ce rol au controalele rutiere
ºi încercarea de a impune legea. Dar un
inconºtient tras pe dreapta pentru cã s-a urcat
beat la volan înseamnã un accident evitat. Un
„zmeu” oprit în trafic, care ºtie sã conducã o
maºinã dar nu ºi-a câºtigat permisul de
conducere, este un pericol mai puþin pentru
adevãraþii ºoferi de pe drumurile publice. Aºa
cã încercaþi sã priviþi controalele rutiere, ºi
rezultatele lor, cu alþi ochi.

Pentru cã în urma controalelor rutiere
au fost opriþi R.R. din Agnita cu o alcoolemie
de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, S.G.I.
de 38 de ani din Sighiºoara – 0,43 mg/l, S.I.L.
de 38 de ani din Ighiºu Vechi – 0,93 mg/l,
D.C. de 53 de ani din Sibiu – 0,67 mg/l, B.S.V.
de 19 ani din Agnita – 0,05 mg/l, ºi L.N. de
32 de ani din Ilimbav – 0,47 mg/l. Ultimii doi
precum ºi F.M. de 46 de ani din Fãgãraº au
fost depistaþi conducând ºi fãrã sã posede
permis de conducere.

Poliþiºtii care executau un control rutier
pe raza localitãþii Zlagna, au fãcut semne
pentru oprirea unui autoturism pentru cã
ºoferul acestuia „pãrea prea tânãr”. Dupã
oprire, ºoferul vehiculului s-a prezentat ca
fiind M.F.I. de 48 de ani din Hodac, Mureº
având ca pasager pe scaunul din dreapta pe
fiul sãu minor. Luat la întrebãri acesta a
relatat, însã, cã a încredinþat autoturismul
fiului sãu ca sã-l înveþe sã conducã. Relatarea
tatãlui a fost confirmatã ºi de fiu.

La sesizarea telefonicã a unui patron de
magazin din Bârghiº poliþiºtii au oprit în trafic,
pe raza localitãþii Alþîna, pe C.V.V. de 38 de
ani din Sibiu, care se deplasa spre localitatea
de domiciliu. Într-un rucsac aflat în vehicul
au fost gãsite mai multe cartuºe de þigãri de
diferite mãrci. Întrebat de provenienþa
acestora C.V.V. a recunoscut cã le-a sustras
din magazinul al cãrui patron sesizase poliþia.

Pe raza localitãþii Iacobeni a fost depistat
B.M. de 38 de ani din Râmnicu Vâlcea care
vindea din poartã în poartã îmbrãcãminte
purtând o denumire de marcã înregistratã.
Din verificãri s-a constatat cã era vorba de
marfã contrafãcutã motiv pentru care acestuia
i s-a întocmit dosar penal.

Iatã doar câteva din activitãþile pe care
le desfãºoarã poliþiºtii de pe Valea
Hârtibaciului, activitãþi prin care vã dovedesc
zi de zi cã sunt …

… mereu alãturi de dumneavoastrã !

De câte ori atunci când facem ceva în
viaþã ne gândim la consecinþele acþiunilor
noastre? Atunci când este vorba de ceva
important pentru noi o facem cu siguranþã.
Dar când e vorba de lucruri banale, din viaþa
de zi cu zi, de activitãþi care ne-au intrat în
reflex pentru cã nu au nici o consecinþã
aparentã?

Pãrintele îºi duce copilul la ºcoalã cu
maºina. Opreºte pe trotuarul din faþa porþii
de intrare a instituþiei, copilul coboarã iar
pãrintele pleacã dupã ce îl vede cum intrã în
ºcoalã. Ce poate fi greºit în asta? Nu e normal
sã faci aºa ceva? E copilul tãu. Ai grijã de el,
îl ocroteºti, îþi faci datoria de pãrinte. Oare?

Dacã ºcoala este situatã într-o zonã
îndepãrtatã sau rãu famatã, dacã nu exisã
autobuz ºcolar sau alt mijloc de transport,
dacã existã un motiv cât de mic sã te gândeºti
cã drumul spre ºcoalã ar putea fi cu probleme
pentru copilul tãu ai tot dreptul sã faci aºa
ceva. Dar dacã locuieºti la zece minute de
mers pe jos de ºcoalã, într-o zonã fãrã
probleme, maºina personalã mai este o
soluþie?

Întâi de toate îi negi copilului tãu ºansa
la socializarea matinalã, la întâlnirea cu alþi
copii de vârsta lui, care nu îi sunt neapãrat
colegi. Acesta pierde zece minute de
adaptare, de pregãtire mentalã pentru ziua
de ºcoalã. Pierde ºi zece minute de mers pe

jos, de activitate sportivã matinalã. În cele
zece minute zilnice copilul are timp sã vadã
ºi sã simtã transformãrile naturii, sã se înveþe
cu pulsul societãþii, sã aibã ºansa unei noi
experienþe. În loc de toate astea tu, ca pãrinte,
îi oferi douã minute izolare în maºinã.

Sã privim plimbarea matinalã cu maºina
ºi din punct de vedere al impactului social.
Dimineaþa, într-un interval de timp foarte
scurt, se creeazã aglomeraþie în trafic.
Aglomeraþia duce la probleme în trafic.
Problemele în trafic iritã ºoferii care îºi încep
ziua cu un nivel ridicat de stres. Nivelul ridicat
de stres afecteazã negativ productivitatea
muncii. Productivitatea muncii scãzutã
înseamnã profit mai mic pentru angajator. În
final, bugetul statului primeºte mai puþini bani.

Bine, bine, dar ce ne doare pe noi de
bugetul statului? Ce legãturã are cu ce
discutãm? Simplu. Maºina aia pe care o
parcãm zece secunde pe trotuarul din faþa
porþii ºcolii, ca sã coboare copilul, uzeazã
trotuarul în acea zonã mai mult decât în altã
parte. Acesta trebuie reparat mai des de cãtre
administraþia publicã. Care are nevoie de bani
pentru reparaþii. Bani care vin de la buget.
Adãugaþi aceastã uzurã suplimentarã ºi la
calea de rulare a drumului pe care îl faceþi
zilnic spre ºcoalã, care ºi el va avea nevoie de
reparaþii.

Argumentaþia este valabilã ºi pentru
oricine foloseºte maºina personalã ca sã
meargã la serviciu.

V-aþi gândit vreodatã cã un autoturism
este gândit ºi construit sã fie eficient pentru
transportul a patru-cinci persoane? De regulã
îl folosim pentru una-douã persoane. Socotiþi
cât combustibil se pierde, câtã poluare are
loc, câte zone naturale sunt distruse, câtã
energie se iroseºte pentru ca o maºinã care
poate transporta patru persoane sã
transporte doar una. Înmulþiþi asta cu toate
acele maºini în care se aflã doar ºoferul.
Gândiþi-vã cât de eficient este în acest sens
un autobuz. Sau un tren.

Dacã am folosi autobuzul în loc de maºina
personalã pentru activitãþile zilnice ar fi mai
economic pentru noi, drumurile ar fi mai
libere, nu s-ar uza aºa repede ºi ar fi mai
economic pentru societate, am avea parte de
interacþiuni umane nu de socializare virtualã
prin aplicaþii de telefon, poluarea ar fi mai
micã ºi natura ar fi mai protejatã.

Dar cum, din nefericire, maºina
personalã ne reprezintã statutul social. Cu cât
este mai mare, mai puternicã, mai
zgomotoasã, cu cât consumã mai mult, cu atât
suntem noi mai sus pe scara socialã. Sau cel
puþin asta vrem sã se creadã. Ne cumpãrãm
maºinã ºi o folosim fãrã sã ne gândim la toate
consecinþele utilizãrii ei.

Aºa cum, din nefericire, nu ne gândim la
toate consecinþele pe care le provoacã orice
decizie, faptã sau activitate pe care o
întreprindem în viaþã.

Cãtã V.

1.- Dacã se spunea, în vremurile când
Germania provoca douã pustiitoare rãzboaie
mondiale, cum cã „armatele kaizerului ºi
fiurãrului” sunt sinonime cu ideia de þarã, de
patrie ºi de etnie arianã, cu oameni înalþi,
blonzi ºi cu ochi albaºtri, apãi sã ºtiþi cã de o
bunã bucatã de vreme lucrurile au luat o atât
de nedoritã turnurã încât rãzboinicii cei mai
de temut nu mai sunt nici nemþii ºi nici
germanii. Ci evreii-evrei adevãraþi. Cei vecini
de þarã cu arabii-arabi ºi cu cei corciþi cu nord-
africani. ªtiindu-se cã, prin tradiþie,
majoritatea evreilor lumii au fost ºi mai sunt
încã consideraþi ca cei mai vestiþi bancheri,
bijutieri, comercianþi ºi academicieni Laureaþi
ai Premiilor Nobel. Aºa se face cã neprietenii
ºi duºmãnoºii lor vecini arabi mereu stau de
veghe, pândindu-le toate miºcãrile. ªi o fac
din spatele graniþelor mult micºorate, dar ºi
în tãcerea ºi uitarea mai marilor acestei lumi
ca nelumea.

2.- Nu ºtiu alþii cum sunt, dar atunci când
musai trebuie sã plec spre îndepãrtate þãri ºi
locuri neromâneºti, degrabã pun în mica mea
valijoarã ºi o trãistuþã þãrãneascã ºi
transilvanã, cu pânza þesutã în roºu, galben
ºi albastru. Aºez, apoi, între baierele sale
împletite, câteva ilustrate cu imagini
carpatine pitoreºti, precum ºi douã-trei
inspirate scrieri româneºti. Sosind în acele
îndepãrtate strãinãtãþi (în care n-aº fi vrut sã
ajung vreodatã de bunãvoie ºi nesilit de
nimeni), din când în când readmir imaginile
acelor ilustrate ºi recitesc paginile cãrþilor din
a mea trãistuþã. Aºa se facã cã cu ajutorul lor
îmi domolesc toate dorurile mele doritoare.
Dupã care, mai-nainte sã-mi parã mult mai
lung drumul la întors acasã, ofer toate aceste
daruri celor mai înstrãinaþi ºi nostalgici
români care îmi ies în cale. Numai cã aceºtia
români înstrãinaþi vor sã le las ºi câteva dintre
poveºtile povestite de mine ºi ascultate de
ei. Cele ale satului natal ºi casei sãrmanilor
ºi regretaþilor mei pãrinþi, bunici ºi strãbunici
plugari; cele ale familiei mele ºi meleagurilor
ardelene; ale bunilor mei prieteni ºi rãilor mei
duºmani; ale rudelor ºi colegilor de ºcoalã,
ale cuminþeniei ºi sfinþeniei bisericii ºi
tristeþii triste a cimitirului mormintelor ºi
crucilor de pe dealul cu meri, peri ºi cireºi.
Ba mai mult, ei mã rugarã sã le povestesc ºi
dacã poamele pãdureþe ale merilor ºi perilor
pãºunilor vitelor ºi oilor, ca ºi cele ale
bãtrânilor pomi fructiferi altoiþi au rãmas tot
atât de dulci, tot atât de aromate, de
parfumate ºi de viermãnoase precum le ºtiau
ei, încã din îndepãrtata lor copilãrie
româneascã. Ca urmare, i-am rugat sã vinã în
vizitã în þara lor ºi a mea. Fie în miez de varã,
atunci când este timpul ºi anotimpul coacerii

Diverse diversitãþi din viaþa omului
cãpºunilor, frãguþelor ºi cireºelor, fie ceva mai
târziu, în plinã toamnã-brumãrii, la degustatul
prunelor bistriþene, merelor pãtule ºi perelor
pergamute ºi mãlãieþe. Sã le admire cu
privirea ºi sã le pozeze coloritul, iar cu
lãcomia buzelor sã le guste ºi deguste miezul
parfumat ºi seminþele dulci-amãrui. Iar pentru
toate aceste presupuse viitoare plãceri vor
trebuii sã poposeascã, mãcar câteva ceasuri,
în înmiresmatele grãdini ºi livezi pomicole
multiseculare de pe streaºina împãduritã a
Munþilor Cindrelului, de deasupra satelor,
cãtunelor, bisericilor, mãnãstirilor ºi
schiturilor monahale ale Mãrginimii Sibiului.

3. - Ce încântãtoare ºi cât de pitoreascã
poate fii imaginea geograficã, hidrologicã ºi
lirico-muzicalã atunci când spunem cã mai
înainte de aºi vãrsa apele în valurile
tumultoasei Mãri Negre, la un moment dat
Dunãrea Albastrã îºi împarte apele în trei
lungi ºi groase plete despletite, formând tot
atâtea braþe curgãtoare: Chilia, Sulina ºi
Sfântu Gheorghe. Cele care compun ºi
recompun apele, canalele, bãlþile,
stufãriºurile ºi pãdurile de tei ºi plopi ale
încântãtoarei Delte a Dunãrii, cu ale sale
frumoase ºi melodioase nume de renume! ªi
cu toate cã au o lungime totalã de 2845 de
kilometri, din care 1047 revin exclusiv
teritoriului României, apele celui mai mare
f luviu European întâlnesc în calea lor
pãmânturile doar unui singur popor de

adevãratã gintã latinã ºi daco-romanã. Din
totalul de zece naþiuni riverane ºi patru
capitale de state: Viena austriacã, Bratislava
slovacã, Budapesta ungureascã ºi Belgradul
sârbesc.

Notã: Astfel de inedite putând sta toate
aceste lucruri, constat cã mereu rãmân ce-
am fost ºi mai sunt încã. Adicã: un gazetar nu
numai prea fãlos dar ºi tare mândru cã acel
singur neam latino-dunãrean este cel
românesc. Al meu ºi al tãu, cititorule. Dovadã
cã, încã din vechime, învãþaþii cei mai învãþaþi
ai lumii au fost nevoiþi sã denumeascã
legendarul fluviu numai în rostite cuvinte
latineºti, spunându-i când Dunãre ºi
Danubius, când Istrus ºi Donare, când Phisos
ºi Rio Divino. Ca urmare, nici nu-i de mirare
cã frumoasele ºi legendarele lui poveºti fãrã
de sfârºit se regãsesc ilustrate pânã ºi în
folclorul poetic ºi în cel muzical al tuturor
þãrilor scãldate de apele sale. Cele mai
cunoscute ºi îndrãgite dintre ele fiind creaþia
muzicalã a austriacului-vienez Johann Strauss
fiul (1825-1899), cu melodiosul sãu vals-
orchestral „Dunãrea Albastrã”, precum ºi
melodia de estradã ºi de promenadã  „Valurile
Dunãrii”, compusã de bãnãþeanul-timiºorean
Iosif Ivanovici (1844-1902). Cele douã
încântãtoare melodii nelipsind din repertoriul
permanent al marilor orchestre simfonice ale
lumii.

Ioan Vulcan - AGNITEANUL

Stimaþi locuitori de pe Valea Hârtibaciului!
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:
· 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 Primãriei oraºului Agnita ºi are urmãtorul program cu
publicul:

de luni pânã joi 09 - 15
vineri 09 - 12
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La fel ca în poveºti, „Zilele comunei
Roºia” au þinut trei zile ºi trei nopþi. Au
fost trei zile în care au fost primiþi cum
se cuvine oaspeþi de seamã veniþi sã se
bucure ºi sã petreacã împreunã cu
locuitorii din Daia. Au fost invitaþi ºi au
participat oaspeþi din localitãþile
Thalheim, oficialitãþi ale judeþului,
primari din Asociaþia Valea Hârtibaciului,
artiºti amatori ºi profesioniºti.

Delegaþii ai localitãþilor Thaihelm au
fost primiþi vineri de David Ioan, primarul
comunei Roºia ºi s-au bucurat de un
spectacol oferit de artiºtii din Nou ºi Roºia.

Sâmbãtã, locuitorii din Daia ºi
musafirii lor s-au bucurat de un spectacol
deosebit prezentat de profesioniºtii din
Ansamblul de Muzicã Popularã Jidvei.

Duminicã, în ziua de Rusalii, a fost o
zi plinã de evenimente.

Asociaþia „GAL Microregiune
Hârtibaciu” a organizat un târg de
produse tradiþionale de pe Valea
Hârtibaciului, în care producãtori din
zonã ºi-au expus ºi au comercializat
produse alimentare ºi nealimentare.
Doritorii au putut cumpãra produse
apicole de la Belei Ciprian ºi Aldea Livia,
produse bio din carne de porc de la Sopa
Eugen din Ilimbav, lactate de la Pãnãzan
Roxana din ªeica Mare ºi  Coco SRL din
Hosman,  legume ºi zarzavaturi de la
Hoagheº Aniþa din Caºolþ ºi Haºegan
Mirela din ªelimbar,  dulceþuri din fructe
de pãdure de la P F Lucuþã din Sãsãuº ºi
produse de ceramicã din Nocrich.

Un cort imens a oferit adãpost de
soare pentru spectatorii veniþi sã admire
ansamblurile artistice prezente la cea de
a XIV-a ediþie a „Festivalului
Hârtibãcenilor”, eveniment organizat de
Asociaþia Valea Hârtibaciului.

Programul a fost deschis de David
Ioan Primarul comunei Roºia care a
salutat prezenþa la acest eveniment a
senatorului Neagu Nicolae, a Prefectului
Muntean Adela Maria, a lui Dotcoº
Sebastian administratorul judeþului Sibiu,
ºi a colegilor primari care au rãspuns
invitaþiei de a participa la Zilele comunei
Roºia.

Înainte de a anunþa deschiderea
programului artistic, David Ioan  l-a
invitat pe scenã pe d-nul Jan de Maere,
critic de artã, distins profesor de istoria
artei, specialist ºi colecþionar de opere
de artã, autor al unei Istorii a
Transilvaniei ºi, cel mai important pentru
comuna Roºia, este locuitor al satului

Trei zile de sãrbãtoare în Daia
Daia unde are o reºedinþã în care deþine
o importantã colecþie de artã. Primarul
i-a oferit o diplomã ºi titlul de Cetãþean
de Onoare al comunei Roºia.

Dupã acest moment, pe scenã au fost
invitaþi senatorul Nicolae Negu, prefectul
Munteanu Adela ºi Administratorul
judeþului Sebastian Dotcoº care au vorbit
despre importanþa pãstrãrii tradiþiilor, l-
au felicitat pe primar pentru buna
organizare a evenimentelor ºi le-au urat
spectatorilor, distracþie plãcutã.

Festivalul Hârtibãcenilor  prezentat
de solista Ioana Bogdan, a început cu
cântece ºi dansuri populare prezentate
de ansamblurile Casei de Culturã „Ilarion
Cociºiu” din Agnita, pregãtite  de
profesorii Ioan Sârbu ºi Doina Pãrãu.
Tradiþionala Horã a fofelzenilor jucatã în
ziua de Rusalii a deschis suita de jocuri
de pe Hârtibaci. De multe aplauze s-au
bucurat ºi soliºtii Ioana Bogdan ºi
Constantin Vasilescu.

Ansamblul artistic al comunei
Nocrich, pregãtit de artistul Raulea Ioan
a încântat cu jocurile ardeleneºti dar ºi
cu soliºtii vocali. De aplauze deosebite
au avut parte saxafoniºtii Ionuþ Viºa ºi
Vlad Zãmãcãu.

Participanþi la numeroase concursuri
ºi festivaluri în þarã ºi strãinãtate
ansamblul „Florile Viºei” din ªeica Mare,
condus de Doru Stoia ºi instructorii Aura
ºi Florin Dragotã, a prezentat o suitã de
jocuri de pe Târnave  interpretate  la un
înalt nivel artistic ºi aplaudate pe mãsurã.

Festivalul Hârtibãcenilor a fost
încheiat de „Jucãtorii din Chirpãr” care
au cucerit din nou aplauze la scenã
deschisã pentru jocurile din satul lor
prezentate aºa cum s-au jucat din moºi –
strãmoºi.

Dupã Festivalul Hârtibãcenilor,
publicul  s-a bucurat de spectacolul oferit
de ansamblul profesionist  „Ceata Junilor”
din Sibiu acompaniat de orchestra  de
tineret dirijatã de profesorul David Grecu.
În afarã de jocuri, orchestra i-a
acompaniat ºi pe soliºtii Alina Bica,
Adrian Grecu, Rãzvan Nãstãsescu,  Nelu
Albu, Oana Tomoioagã ºi Stana
Stepãnescu.

Prezentarea ºi atmosfera de
sãrbãtoare s-au datorat talentatului
interpret Traian Stoiþã, a cãrui vervã a
cucerit publicul.

Vremea bunã l-a ajutat pe primarul
Ioan David ºi Consiliul Local al comunei
Roºia sã realizeze trei zile de sãrbãtoare

pentru locuitorii comunei ºi pentru
oaspeþi.

Cea de a XV-a ediþie va avea loc în

ªeica Mare, în prima duminicã dupã
Paºti.

I. Barsan
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De ciumã, din rãzbunare sau sub iataganele
turcilor au dispãrut vreo nouã dintre satele
Sibiului. Nu s-a întâmplat ieri, alaltãieri, ci în
urmã cu peste 500 de ani; atunci s-au dus ºi
legendarul Androhiel, ºi Schmielen, ºi Underten,
ºi Furkeschdorf, ºi Alba Ecclesia. O atestã
mãrturiile arheologice descoperite în
pustietãþile judeþului sau o spun bãtrânii satelor
în poveºti pe care le-au auzit de la bunicii ºi
strãbunicii lor.

Cam opt-nouã sunt satele sibiene pe care
cercetãtorii le consemneazã atunci când vine vorba
de aºezãri ce au dispãrut de pe faþa Pãmântului. Alte
câteva zeci de sate au dispãrut pentru cã au fost
înglobate unor localitãþi învecinate, mai mari.
Crâmpeie din poveºtile lor se spun prin legende sau
prin mãrturii arheologice.

Distruse de turci ºi de ciumã
Pe Valea Hârtibaciului, în vecinãtatea locului

unde se întinde Alþâna de azi, se mai gãsea odinioarã
o aºezare: Underten. Satul e menþionat pentru prima
datã în documente în anul 1526, sub numele de
Undyrft, ºi nu i-a fost dat sã aibã o istorie prea lungã.
O menþiune documentarã ulterioarã, de la 1543, aratã
cã satul fusese distrus în umã cu câþiva ani din cauza
invaziilor otomane. Oamenii, câþi or mai fi rãmas, s-
au pripãºit prin satele dimprejur, iar pãmânturile celor
morþi tot între aºezãrile limitrofe - Alþâna, Nocrich ºi
Chirpãr - s-au împãrþit. Locul pe care se întindea
Underten le este cunoscut istoricilor: „la Est de
Alþâna, pe vechiul drum ce lega Sibiul de Agnita, de-
a lungul pârâului ce curge spre Nocrich”, se aratã în
„Repertoriul arheologic al judeþului Sibiu”. Iar
dovezile existenþei satului au ºi fost descoperite în
timpul cercetãrilor efectuate de un colectiv format
din Thomas Nägler, Martin Rill ºi J. Nikolaus. Despre
ce dovezi e vorba? De urmele unei biserici cu altar
semicircular, de fundaþiile unei case de locuit ºi de
materiale ceramice datând din perioada medievalã.

Tot sub iataganele turcilor s-a stins ºi Schmielen,
satul situat în apropiere de Movile. S-a întâmplat în
secolul al XV-lea, aºa cã în 1527, regele Vladislav II
întãrea dreptul satului Movile asupra unei pãrþi a
hotarului satului pãrãsit.

Sfârºit nãpraznic a avut ºi satul Michendorf,
astãzi pustietate în hotarele localitãþilor Netuº ºi

SATE DISPÃRUTE
Iacobeni. Aºezarea este pomenitã pentru prima datã
în documente în anul 1349, sub numele de
Myhalifalua, ca mai apoi sã fie reîntâlnitã sub
denumirile Mihályfalva ºi Mihályteleke. În 1415, satul
era deja dispãrut, iar cauza pare sã fi fost ciuma. Unde
era localizat satul, nu se ºtie cu exactitate.

De la Sacidava la Alba Ecclesia
I se spunea Alba Ecclesia, adicã Biserica Albã.

Dar nu vorbim de Viscri, satul situat în apropiere de
Sighiºoara, ci de Albele Bãi, satul situat în urmã cu
800 de ani în apropierea localitãþii Miercurea Sibiului
de azi. Prima menþiune documentarã a aºezãrii apare
încã din 1231, când se pomeneºte cã satul le aparþinea
fiilor lui Johannes Latinus. Aºezarea e însã mult mai
veche, se aratã în „Repertoriul arheologic al judeþului
Sibiu”: „sãpãturile arheologice întreprinse de Nicolae
Branga, în anii 1978 -1979, au scos la ivealã un
complex balnear roman, identificat de autorul
cercetãrilor cu antica Sacidava”. Cinci încãperi ale
bãii publice, un puþ cu apeduct, o staþie rutierã ºi un
turn de veghe ºi apãrare erau cuprinse în complexul
balnear; ºi tot din epoca romanã s-a descoperit o
monedã din bronz emisã prin 364-378.

Alte patru sate au dispãrut prin secolele XV-XVI,
iar identificarea vetrelor lor nu s-a putut face în teren.
Vorbim de Furkeschdorf, sat aºezat între Mediaº ºi
Moºna; Rependorf, situat între ªeica Mare ºi Petiº,
Ripafolua, pe hotarul de azi al comunei ªeica Mare;
Weißdorf, astãzi pustietate în hotarul localitãþii
Moºna; ºi Sankt Georgen, pustietate în hotarul
localitãþii Miercurea Sibiului. Cele mai multe
informaþii se cunosc despre Furkeschdorf, sat atestat
în 1267. Douã secole mai târziu, aºezarea se stingea,
iar ultimul preot care a slujit la Biserica cu hramul
Sf. Nikolaus din sat a murit în anul 1487.

Androhiel: o legendã pe hãrþile Google
Despre Androhiel sau Androchel, satul de

legendã de pe Valea Hârtibaciului s-a tot vorbit. Ba
chiar s-a fãcut ºi un spectacol pornind de la legendele
acestui sat. Cum s-a întâmplat sã disparã Androhielul,
nu se ºtie cu exactitate ºi poate tocmai de aceea satul
a incitat nu doar curiozitatea arheologilor, ci ºi pe cea
a realizatorilor de spectacol, cum s-a întâmplat în 2008.

Ce se ºtie astãzi despre Androhiel? Cã „este un
teren agricol situat pe teritoriul comunelor Alþâna,
Chirpãr ºi Marpod cã aºezarea exista încã prin

În zona Fãgãraºului exisã o bisericã
ineditã. Este vorba de Biserica româneascã
,,Sfântul Nicolae” din Gherdeal, comuna
Bruiu, a cãrei picturã interioarã este pe pânzã
ºi pe lemn.

Lãcaºul de cult este foarte degradat, iar
în interior nu se mai pot face slujbe. Nici nu
ar mai avea pentru cine sã fie slujite, pentru
cã în tot satul mai locuiesc doar ºapte oameni
în mod constant.

Interesant este însã cã pictura interioarã
este realizatã într-o manierã ineditã. Biserica
a fost ridicatã în anul 1795, iar cinci ani mai
târziu este pictatã de un fiu al satului. Un
zugrav nãscut la Gherdeal, mutat în
Bucureºti, iar apoi revenit în satul natal,
picteazã interiorul pe cheltuiala proprie.
Biserica a mai trecut printr-o singurã
reparaþie mare din momentul ridicãrii sale,
una în anul 1926.

Astãzi a rãmas una dintre cele mai bine

Bisericã ineditã, cu picturãBisericã ineditã, cu picturãBisericã ineditã, cu picturãBisericã ineditã, cu picturãBisericã ineditã, cu picturã
intintintintinterioarã pe pânzã ºi pe lemnerioarã pe pânzã ºi pe lemnerioarã pe pânzã ºi pe lemnerioarã pe pânzã ºi pe lemnerioarã pe pânzã ºi pe lemn

pictate biserici în acest gen. Vopseaua a fost
fãcutã pe o pânzã ca cea de sac, iar pânza
a fost lipitã pe scândurile aºezate pe
pereþii ºi pe tavanul lãcaºului.

Nava este boltitã cu un semicilindru de
scânduri, dispus longitudinal, atât de bine
închegate între ele la momentul facerii, încât
ai putea sã juri cã pictura este fãcutã
direct pe zid. Altarul ºi bolta lui sunt pictate
în aceeaºi manierã.

Edificiul, deºi pânã la apropierea de el pare
într-o stare bunã, este mãcinat teribil de timp ºi
de ploi. Lemnul s-a copt, iar turnul are probleme
grave de rezistenþã. O parte a acoperiºului este
învelitã în prelatã, pentru a nu da prilejul ploilor
ºi ninsorilor sã-ºi facã de cap.

Micile lucrãri de reparaþii fãcute aici în
ultimii ani au fost realizate doar de voluntari,
fie ai Universitãþii sibiene ,,Lucian Blaga”, fie
veniþi de aiurea în tabere de tineret.

Cristina Cornilã

În urmã cu câteva luni, am primit de la
prietenii noºtri olandezi  invitaþia de a
participa la o întâlnire cultural-religioasã, care
continuã parteneriatul de 18 de ani între
oraºul Agnita ºi localitatea Oosterbeek din
Olanda.

Între 16 ºi 20 mai 2019, doi reprezentanþi
ai Bisericii Catolice, Babota Tibor, preotul
catolic din Mediaº, care slujeºte ºi în Agnita,
ºi Nagy Mariann, directoarea Centrului de
Plasament „Adolf Kolping” ºi a Casei de copii
din Mediaº, ºi reprezentantul comunitãþii
reformate din Agnita, preotul reformat Kozma
Endre, au vizitat localitatea Oosterbeek.

Prietenii noºtri din Olanda ne-au
organizat un program cu un conþinut bogat ºi
variat. Am vizitat biserica catolicã, bisericile
reformate, o ºcoalã cu clasele primare, De
Paasbergschool, unde predau Saskia ºi
Marjolijn, câteva familii din comunitate, dar
ºi Muzeul din aer liber din oraºul Arnhem.

În seara de sâmbãtã, am luat parte la o
cinã comunã organizatã ireproºabil pentru
aproape o sutã de persoane, unde ne-au servit
un meniu tradiþional românesc ºi unguresc.
Cu aceastã ocazie, atât  preotul catolic din
Mediaº, cât ºi preotul reformat din Agnita au

Tocmai ne-am întors de la încã o acþiune
reuºitã marca Prietenii Mocãniþei - i-am plimbat
pe copii de ziua lor cu drezinele pe ºinele
Mocãniþei. Vremea numai bunã ºi evenimentul
inedit au atras atât de mulþi copii ºi pãrinþi încât,
deºi ne-am planificat rezervã de combustibil, la
ultima turã am rãmas fãrã benzinã. Suntem obosiþi,
fizic ºi psihic, dar zâmbetul de pe faþa tuturor ºi
bucuria copiilor au fãcut ca efortul nostru sã
merite. Le mulþumim pentru asta voluntarilor
Sore, Ioana, Vlad, Bogdan, Radu ºi Mihai!

Vizitã în Oosterbeek,
la prietenii noºtri din Olanda

prezentat comunitãþile unde presteazã
servicii divine, iar Nagy Mariann a vorbit
despre activitatea ei la Casa de copii.

Duminicã, reprezentanþii bisericii
catolice au fost prezenþi la slujbã în Centrul
Missionar Mill Hill, iar preotul reformat a luat
parte la slujba din biserica reformatã. Nu doar
simþim, dar ºtim ºi mãrturisim: rugãciunea
comunã, slujba divinã ne uneºte. Distanþa de
2000 de kilometri dispare ºi ne leagã credinþa
ºi dragostea lui Dumnezeu, care sunt aceleaºi
pentru noi toþi.

Mulþumim partenerilor noºtri din Olanda
pentru invitaþie, pentru ospitalitatea cu care
ne-au primit, pentru dragostea lor frãþeascã
ºi pentru prietenia lor de nepreþuit. Suntem
recunoscãtori familiei Leen ºi Jannie van
Doorn pentru organizare, lui Saskia
Wongsoredjo ºi Gé van den Berg, pentru cã
ne-au gãzduit ºi ne-au primit în casele lor.
Sufletul nostru este plin de mulþumire pentru
tot ceea ce ne-au dat, ne-au oferit ei, dar
suntem recunoscãtori ºi lui Dumnezeu pentru
ajutorul Lui. Numai cu El, cu sprijinul Divin,
va fi posibil sã clãdim prietenii profunde ºi
frumoase ºi în viitor.

Kozma Endre, preot reformat

secolele XIV-XV ºi avea ceva vechime (scrie
cercetãtoarea Maria Emilia Crîngaci Þiplic). ªi se mai
ºtie ceva: o legendã relatatã de Nicolae Tatu ºi
publicatã în „Micromonografia comunei Alâna”. Ce
spune legenda? Cã pe dealul Gruiul Bumbului, un
român a fost asasinat de cãtre strãini. Fratele celui
asasinat a fugit în Þara Româneascã, s-a înrolat în
oºtirea domneascã ºi a tot înaintat în rang, graþie
meritelor sale. A primit ºi o recompensã: i s-a pus la
dispoziie o unitate de militari, cu care s-a întors în
satul Androhiel ca sã-ºi rãzbune fratele ucis. În
noaptea de Înviere, a distrus satul, a ars biserica ºi a
omorât locuitorii. Doar trei bãtrâne au reuºit sã scape
ºi s-au refugiat fiecare într-un sat învecinat: Chipãr,
Alþâna ºi Nocrich.

Ce a rãmas din Androhiel? Clopotul bisericii.
Acolo, pe terenul agricol numit Androhiel, „pânã de
curând, de sub brazda plugurilor ieºeau resturi de
materiale de construcþie, pietre, cãrãmizi ºi þigle.
Unui loc mai ridicat de pe teritoriul Chirpãrului, i se
spune „La Bisericuþã”. Aici, spune o poveste, un
cioban ºi-a gãsit scroafa, care fãtase într-un clopot
uriaº. Clopotul a fost dus în Biserica Evanghelicã din
Alþâna, devenind subiect de disputã cu comunitatea
sãseascã din Sibiu care l-a revendicat ºi care n-a ezitat
sã tragã cu tunurile de pe dealul Nocrichului, reuºind
sã-i provoace o crãpãturã. În primul rãzboi mondial,
a fost rechiziþionat de armatã, ºi aºa a dispãrut ultima
valoare materialã a unei localitãþi, care a fost foarte
puternicã, dacã poseda un clopot pentru care s-au
certat saºii din Sibiu cu cei din Alþâna”.

Ce mai trebuie spus despre Androhiel? Cã e
consemnat pe hãrþile Google, având urmãtoarele
coordonate: latitudine: 45.933 ºi longitudine: 24.467.

Prietenii Mocãniþei
sunt prietenii copiilor
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De 01 iunie la Coveº
Bucuria copilãriei, mai ales când este ºi

o zi dedicatã acesteia la nivel internaþional, a
contagiat ºi comunitatea din localitatea
Coveº. Încât, pe data de 01 iunie 2019, parohia
de aici, a organizat ziua copilului cu activitãþi,
jocuri ºi multã voie bunã pentru micii
participanþi (30-35). Ziua a debutat cu
adunarea copiilor în faþa bisericii, unde au fot
întâmpinaþi de pãrintele ºi d-na preoteasã,
care au oferit informaþii despre modul cum
va decurge orele petrecute sub tutela
distracþiei. De la crosurile de alergat ºi pe
bicicletã, pânã la fotbal ºi jocuri, care mai de
care mai palpitante, încununate de exatlon,
Coveºul s-a transformat într-un sat al bucuriei
autentice. La final, toþi cei care au participat
au fost serviþi cu pizza ºi tort, îngheþatã ºi
sucuri. Evenimentul a devenit posibil ºi
datoritã energicilor voluntari ai parohiei
(Andrei Daniela, Andrei Casiana, Andrei

De Hramul Bisericii Sfinþii Impãraþi
Constantin ºi Elena din Agnita, ne-am gândit
sã vã povestim, pe scurt, istoria Catedralei, ca
sã ne împrospãtãm memoria!

Apoi, vãzând-o aºa de frumoasã, în straie
de sãrbãtoare, nu am putut sã nu ne întrebãm,
fireºte: la sfârºitul slujbei, dupã ce pleacã
ultimul enoriaº ... cine rãmâne-n urmã sã se
asigure cã pânã la urmãtoarea slujire, o gãsim
la fel de frumoasã, gãtitã ºi pregãtitã sã ne
primeascã cu braþele larg deschise? Firescul
de a merge, duminicã de duminicã la bisericã,
la colindat de Crãciun ori la mormintele
pãrinþilor pentru vreo pomenire, se stinge
odatã cu generaþia, care încã îºi aduce aminte
ºi a trãit o parte din istoria, aºa cum a fost ea,
cu mai bune ºi mai puþin bune, pentru zona în
care ne-am nãscut.

Protopopiatul Agnita, înfiinþat la 1896,
este reprezentat azi prin protopopul Mihai
Naicu care se ocupã de cel puþin 41 de parohii
ºi 9 unitãþi misionare, care cuprind întregul
Podiº al Hârtibaciului! Protopopiatul face parte
din Mitropolia Ardealului, alãturi de
Protopopiatul Braºov, Sibiu, Fãgãraº, Mediaº,
Bran-Zãrneºti, Sãcele, Sãliºte, Rupea ºi
Protopopiatul Avrig.

Am aflat cã primele atestãri documentare
despre o viaþã religioasã în oraºul Agnita sunt
din secolul al XIII-lea. Mãrturiile documentare
amintesc de o comunitate de români în nordul
localitãþii, pe Valea Holbocului/Olbocului.

Toponimele „la bisericuþã” ºi „râul
bisericuþei” întãresc aceste dovezi. Din cauza
invaziei popoarelor migratoare, comunitatea de
români a trebuit sã se retragã în vatra actualã a
oraºului, unde locuia comunitatea de saºi.

„Locul unde este ziditã Biserica „Sf.
Nicolae”, a cãrei piatrã de temelie a fost pusã
la 25 aprilie 1795*, este numit pânã astãzi „în
români”. Probabil cã a fost o comunitate micã
ºi sãracã, deoarece pe piatra de temelie se
spune cã biserica a fost ziditã de doi
comercianþi braºoveni: Radu Bogdan ºi
Dumitru Orghidan. În casa parohialã de pe
strada Griviþa a funcþionat mult timp prima
ºcoalã româneascã din Agnita: un minunat
muzeu, care aºteaptã sã-i treceþi pragul !

Pânã în 1936, cea mai veche bisericã
româneascã din Agnita, a stat mãrturie
vrednicilor români, ce s-au luptat din greu
pentru a zidi casã Domnului, iar în perioada
1936-1948 s-a construit actuala catedralã din
oraº: e greu de imaginat astãzi cum, în anii de
cumpãnã, când fierbea o întreagã Europã,
despre care aproape cã nu mai sunt bãtrâni,
care sã fie martori direcþi ºi sã ne povesteascã!

Din istoricul realizat de preotul Ioan
Alexandru din Ilimbav, fost locþiitor de
protopop, aflãm cã sediul protopopiatului a fost
ºi la Nocrich, apoi la Bârghiº ºi în cele din urmã
la Agnita. În aceastã monografie se spune cã
sediul protopopiatului a fost cumpãrat de la un
sas care avea o datorie la o bancã din
Sighiºoara. Protopopul Ioachim Munteanu,
care a ocupat aceastã funcþie ºi pe vremea
Marii Uniri ºi care a semnat ºi „Credinþionarul”
agniþenilor, a adunat de la preoþii din acea

vreme, s-a împrumutat de la o bancã ºi a plãtit
casa respectivã. Timp de zece ani a reþinut
anumite sume de la preoþi ºi învãþãtori pentru
a plãti datoria. În centrul oraºului, la acea
vreme locuiau doar saºi. Protopopiatul a fost
desfiinþat în 1969, iar parohiile au fost arondate
la Protopopiatul Mediaº. La 1 ianuarie 1976, a
fost reînfiinþat, iar pãrintele Grigorie Cernea
din Bruiu a venit paroh la Agnita 1 ºi protopop,
ocupând funcþia din urmã pânã în 2002.

Oraºul Agnita din judeþul Sibiu este unul
dintre cele mai vechi aºezãri (aici existã una
dintre cele mai vechi biserici fortificate sãseºti)
din Transilvania ºi, paradoxal, deºi este situat
central pe harta þãrii, drumurile europene
principale îl ocolesc.’** Important este însã cã
aceastã izolare, a permis ca atât la Agnita, cât
în întreaga zonã, sã se pãstreze mãrturii
importante despre istoria ºi viaþa oamenilor
de aici.

Preafericitul Pãrinte Patriarh Daniel
a transmis un mesaj de binecuvântare
ºi încurajare tuturor elevilor care susþin
examene în aceastã perioadã.

Evaluarea Naþionalã 2019 pentru absolvenþii
claselor a VIII-a are loc între 18 – 21 iunie, iar
sesiunea de Bacalaureat din acest an se
desfãºoarã în perioada 3 iunie – 4 iulie 2019.

Iubiþi copii ºi tineri,
Biserica ºi ªcoala vã sunt mereu alãturi

pe drumul pregãtirii voastre intelectuale ºi
spirituale, o cale a frumoasei formãri pentru
viaþã, spre a deveni o luminã în societate ºi o
bucurie pentru þarã.

Examenele trebuie înþelese ca prilejuri
de confirmare a eforturilor fãcute de voi cu

Rusalii
Maria Pãnãzan Lorinczi

Îmi aud paºii grãbiþi…
La Bisericuþa sînceleanã
un glas al Lui ne cheamã…
Sãrbatoarea 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…
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speranþa împlinirii proiectelor personale, dar
ºi a evaluãrii gradului de îmbogãþire culturalã
la care aþi ajuns în urma acestor eforturi.

Examenele vã vor aduce o confirmare a
muncii voastre din ultimii ani ºcolari ºi vor fi
prilej de bucurie pe care o veþi împãrtãºi
împreunã cu dascãlii ºi pãrinþii voºtri.

Iubirea lui Hristos Cel înviat sã vã aducã
în suflet pace, bucurie ºi mult ajutor!

Îi îndemnãm pe toþi preoþii ca, mai ales
în perioada solicitantã a examenelor, sã vã
fie alãturi prin rugãciune, încurajare ºi orice
alt sprijin folositor.

Cu pãrinteascã dragoste ºi
binecuvântare, † Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române

ISTORIA CATEDRALEI

* 1795 coincide cu Biblia de la Blaj din 1795,
cunoscutã ºi sub numele de Biblia lui Clain sau
Biblia lui Bob, a doua traducere a Sfintei Scripturi
tipãritã în limba românã, în timpul episcopatului
lui Ioan Bob, în traducerea lui Samuil Micu.

** Sursa: ªtefan Mãrculeþ

Ziua copilului ºi altZiua copilului ºi altZiua copilului ºi altZiua copilului ºi altZiua copilului ºi alteeeee
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Paula, Cioca Alexandru, Horþi Claudiu, Bortiº
Silviu, Coºorean Paul, Mîþ Dorian ºi Cioca
Mioara), care au pregãtit tortul i-au iniþiat pe
participanþi în regulile jocurilor, au pregãtit
pizza etc. Tuturor acestora, dar mai ales celor
care au fãcut mici donaþii, le mulþumim!

Duminica Rusaliilor a venit ºi cu
premii la Coveº

Elevilor din Coveº, care au finalizat anul
ºcolar 2018-2019, parohia le-a pregãtit premii
ºi diplome, pe care pr. paroh ºi d-na preoteasã
le-au dãruit tuturor celor care au rãspuns
invitaþiei ºi au fost prezenþi în bisericã, în
Duminica Rusaliilor. Dulciurile, diplomele ºi
cãrþile, iar pentru cei mai merituoºi ºi un mic
premiu în bani, au fost însoþite de felicitãrile
aferente, dar ºi de mãrturisirea cã biserica
crede ºi susþine cultura, care începe din
bisericã. Dupã încheierea micii festivitãþi de
premiere, celor care dau anul acesta bacul, li
s-a urat succes ºi totodatã li s-a amintit cã rugãciunea comunitãþii îi va însoþi în

parcursul examenelor. Mulþumiri tuturor
celor care au fãcut posibil evenimentul ºi care
doresc sã rãmânã anonimi! Slavã lui
Dumnezeu pentru toate!

Ziua eroilor sãrbãtoritã ºi cu cei mici
De evenimentul Înãlþãrii Domnului, când

se sãrbãtoreºte ºi eroii neamului românesc,
la Coveº, cu implicarea doamnelor învãþãtoare
(Cernea Marinela, Longhin Mihaela, Soare
Gabriela), copiii de grãdiniþã ºi ºcoalã primarã
au susþinut un moment artistic, care a constat
în cântece ºi poezii, la monumentul eroilor
din centrul localitãþii. Mulþumirile au fost
adresate doamnelor învãþãtoare, copiiilor ºi
tuturor celor prezenþi, care s-au arãtat vizibil
încântaþi de participarea micuþilor.



ORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUI6  2019

Ortodoxia pe Valea Hârtibaciului
Str. Mihai Viteazu, nr. 20, Agnita, 555100, telefon 0269 510325

Preºedinte: Pr. Protopop Mihai Naicu
Secretar: Pr. Andrei Iancu
Colectivul de redacþie: Pr. Marius Rebegel, Pr. Þînþ Florin (Brãdeni),
Pr. Grama Bogdan (Cornãþel), Pr. Briscan Marius-Andrei (Vecerd),
Pr. Duºescu Rareº-George (Ghijasa de Sus)

Tiparul: Tipo Trib Sibiu, Editura Etape Sibiu

Aºteptãm opiniile ºi sugestiile dumneavoastrã la adresa redacþiei sau pe e-
mail la urmãtoarele adrese: ortodoxiapevaleahartibaciului@yahoo.com ºi
ortodoxiapehartibaci@yahoo.com

COLEGIUL DE REDACÞIE

(Urmare din nr. anterior)
Majoritatea parohiilor ºi mãnãstirilor

ortodoxe din România se aflã în mediul rural.
Aºa cum a fost întotdeauna, Biserica noastrã
este legatã organic de satul românesc de
munte, de deal sau de câmpie. Comunitãþile
sãteºti alcãtuiesc parohiile ortodoxe din
localitãþile respective. Sunt sate în care
lipsesc alte instituþii publice, fiind deservite
de centrele comunale, însã unde prezenþa
locaºurilor de cult aduce ocrotire
duhovniceascã, mângâiere ºi speranþã.

Pe de-altã parte, preoþii de la sate se
confruntã cu multe probleme de ordin social
ºi pastoral. Criza economicã, ºomajul,
dezvoltarea ruralã insuficientã ºi emigraþia
spre þãri mai bogate au creat o crizã majorã a
satului românesc, care se zbate între tradiþie
ºi supravieþuire, cu speranþe firave pentru
viitorul apropiat. Pãrintele Patriarh susþine
faptul cã: „la nivelul Patriarhiei Române, în
satele sãrace, avem multe biserici în
construcþie, mai ales acolo unde n-au existat
niciodatã biserici, iar altele necesitã
restaurare sau reparaþie. Avem nevoie de case
parohiale, pentru ca preoþii sã locuiascã în
sat, dar ºi de cantine parohiale, pentru ca
oamenii sãraci sã fie ºi mai mult ajutaþi cu o
supã caldã, cu un prânz, mai ales sâmbãta
dupã parastase, sau duminica dupã Sfânta
Liturghie. Sãrãcia actualã de la sate ne
determinã sã organizãm mai multã
solidaritate între parohiile urbane ºi cele
rurale ºi mai multã cooperare cu autoritãþile
locale ºi cu posibili donatori”1. Aceste
activitãþi social-pastorale coordonate de
Bisericã întâmpinã însã dificultãþi din cauza
situaþiei economice precare a multor
comunitãþi din mediul rural.

Prezenþa preotului în comunitate,
programul de slujire constant ºi frecvent – nu
doar ocazional – în bisericã, reprezintã
elemente de atenuare a degradãrii sociale ºi
duhovniceºti într-un sat: „Se constatã tot mai
mult cã în satul în care nu este bisericã, nu
este preot, nu este casã parohialã, sau preotul
nu locuieºte în sat, ci la oraº ºi face neaveta la
sat, existã mai multe cazuri de alcoolism, mai
multã singurãtate, mai puþinã solidaritate între
oameni, mai puþinã comuniune ºi mai puþinã
bucurie. În schimb, acolo unde biserica este
deschisã în fiecare duminicã ºi zi de
sãrbãtoare, unde preotul aduce speranþã,
organizând programe de întrajutoare frãþeascã
ºi mobilizând oamenii credincioºi sã-i ajute pe
cei mai sãraci, situaþia spiritualã ºi socialã a
parohiei este diferitã. Deci, actul religios nu
are doar o consecinþã culticã sau spiritualã, ci
el influenþeazã ºi viaþa socialã, aduce un spor
de calitate vieþii într-o anumitã comunitate2.

Totuºi, se constatã în zilele noastre o
slãbire a vieþii spirituale ºi în zonele rurale,
unde credinþa era odatã trãitã la modul cel mai
simplu ºi corect. ãranul de odinioarã, chiar
dacã era preocupat în majoritatea timpului cu
cele ale muncii, ºtia cã duminica ºi sãrbãtorile
erau ale Domnului ºi nu ale omului, ºi ca atare
se pregãtea pentru acestea; majoritatea
þãranilor mergeau la duhovnic – cel de parohie
sau la vreo mãnãstire - ºi cereau sfat ºi
binecuvântare, ori îºi mãrturiseau pãcatele.
Astãzi, în schimb, sunt sate ºi zone unde aºa
numite „tradiþii”, ce au deviat în superstiþii,
au devenit literã de lege, iar rânduiala ortodoxã
a fost lãsatã la o parte, ºi cei care le „duc” mai
departe au mândria cã sunt continuatorii unor
„tradiþii” sãnãtoase.

Spre exemplu, la Dumnezeiasca
Liturghie din noaptea Sfintelor Paºti, oamenii
rãmân ºi aºteaptã pânã la sfârºitul slujbei
pentru a lua pâine (antidoron sau anafura cum
o numeºte tipicul) cu vin (ce poartã
denumirea în popor de „paºti”), decât sã
participe efectiv la slujire prin împãrtãºirea
cu Sfintele Taine; mulþi considerã cã trebuie
sã te împãrtãºeºti doar atunci când eºti
bolnav; iar atunci când în noaptea de Înviere,
se împãrtãºesc 2-3 credincioºi, imediat apar
discuþii ºi interpretãri.

Un alt exemplu este cel al „cinei” de dupã

înmormântare. Deºi rânduiala tipiconalã
spune când se sãvârºesc pomenirile care
urmeazã dupã înmormântarea fiecãrui creºtin
ortodox în parte (ºi anume „la trei zile, la nouã
zile, la patruzeci de zile, la trei luni, la ºase
luni, la nouã luni, la un an ºi apoi în fiecare
an pânã la ºapte ani dupã moarte3”), s-a
obiºnuit ca în aceste zone, în seara de dupã
ziua înmormântãrii, cu sau fãrã preot
(depinde de la parohie la parohie) familia celui
rãsposat sã organizeze o masã de pomenire,
astfel: numãrul celor prezenþi la masã sã fie
impar (7,9,11 persoane), dacã rãposatul a fost
bãrbat, sã fie invitaþi doar bãrbaþi, iar dacã a
fost femeie sã fie chemate doar femei.

Mai sus s-au exemplificat doar câteva
situaþii din care putem observa cum, a fi
credincios în ziua de astãzi, înseamnã a crede
în magii, în superstiþii, iar cei care nu le
practicã, ori preoþii care încearcã sã le
îndrepte ºi sã le explice, sunt doar neºtiutori
sau ignoranþi.

I.Probleme economice ale
comunitãþilor rurale

Potrivit Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, cu o suprafaþã totalã de
238 mii km2 ºi o populaþie de 19 milioane de
locuitori, România, este între þãrile de
mãrime mijlocie, cel de-al doilea stat-membru
al Uniunii Europene, dupã Polonia. Ea
reprezintã 6% din suprafaþa totalã a Uniunii
Europene ºi 4% din populaþia acesteia. Zonele
rurale din România acoperã 87,1% din
teritoriul þãrii, cuprinzând 45,1% din
populaþie, ºi anume 8,3 milioane de locuitori4.

Restructurarea ºi eficientizarea realã a
agriculturii româneºti vor avea un impact
deosebit asupra economiei rurale în general,
având în vedere cã agricultura continuã sã
rãmânã cea mai importantã activitate din
spaþiul rural ºi o sursã esenþialã de venit
pentru gospodãrii ºi pentru piaþa internã sau
chiar externã. Populaþia activã reprezintã
46,3% din totalul locuitorilor din spaþiul rural
ºi poate contribui la susþinerea creºterii
economice din zonele rurale, dacã vor exista
mijloace de stimulare adecvate.

Pr Grama Bogdan, Cornãþel

Liberi pe contrasens, sunã atât de plin
de adrenalinã. Liberi pe contrasens de la toate
principiile, care echilibreazã ºi ne duc pe
fãgaºul unei vieþi ordonate. Liberi de tot ceea
ce înseamnã corectitudine, responsabilitate,
implicare. Liberi pe contrasens în societatea
de azi, s-ar defini prin înlocuirea
responsabilitãþii noastre cu un substituent
extrem de evanescent ºi dãunãtor. Nu faptul
cã nu vrem sã fim responsabili cu adevãrat,
ci cã dorim ca aceasta sã fie preluatã de
altcineva. Nu conteazã cine, pentru cã este
important doar ca sã avem un pretext la
justificarea cã suntem fiinþe, care au coloanã
vertebralã. O iluzie ieftinã ºi, nu-i aºa? extrem
de convenabilã. Cam asta face omul de astãzi.
Dupã 30 de ani de libertate ºi democraþie,
vedem o scenã socialã, politicã, culturalã etc.,
de o utopie foarte vie. Spun utopie, pentru
cã este o fantasmã ieftinã ºi subþire, crezul
cã celãlalt este de vinã, celãlalt nu se implicã,
celãlalt ar trebui sã facã, ceea ce ºi eu pot
face. Eu am doar drepturi. Am doar privilegii,
care mi se cuvin. Sunt liber pe contrasens.
Orbiþi de egocentrism, o boalã cruntã care
atacã societatea în fundamentele ei, devenim
orbi în a vedea pe celãlalt ca fiinþã care ne
completeazã, nu înlocuieºte. În anii 90´, þin
minte cã persoanele care apucau sã meargã
în Occident, amendau foarte puternic rãceala
care existau în relaþiile oamenilor de acolo.
Ce mã impresioneazã acum este cã lucrurile
pe care le vedeam negative ºi erau subliniate
cu roºu s-au adoptat vertiginos în societatea
noastrã, astãzi. Ceea ce era bun, nu s-a luat,
ci s-a amânat pentru mai târziu. Cã aºa e mai
dulce, sã se lase pe mâine ceea ce se poate
face astãzi; iar acest mâine a devenit un numãr
de 3, de trei decenii de învinuire reciprocã ºi
pasibilitate acutã, mai exact. Dezinteresul
troneazã la toate nivelele ºi nu doar cã ne
place, dar se vede ºi o dorinþã sadicã,
dezvoltatã, de-a muºca din celãlalt sau din
ceilalþi, care încearcã sã contravinã mersului
general ºi sã îndrepte lucrurile. Iar, dacã
existã o oarecare trezire, nu e nicio problemã,
ni se administreazã doza de subculturã, pe
care o luãm liberi ºi cu poftã nesãþioasã din
faþa televizorului. Pentru cei care au citit
romanul lui George Orwell, „O mie nouã sute
optzeci ºi patru”, pot deduce cu uºurinþã la
ce mã refer. Astfel, injectaþi zilnic cu pofte
iraþionale, cei în cauzã, ajung, la rândul lor sã

acþioneze iraþional. Ce este de fãcut? în primul
rând, o conºtientizare acerbã a faptului cã
suntem cetãþeni ai cerului, mai apoi ai
pãmântului. În mod limpede spus, sã
încercãm sã ieºim din cercul vicios, creat de
gândirea cã vom trãi o veºnicie ºi cã suntem
nemuritori. Asta înþeleg personal, când vãd
cã a trãi conform lui „a fi” dispare, iar „a avea”,
devine direcþia primordialã, urmatã cu foarte
mult patos, fãrã niciun fel de scrupule. Sau
cum spunea Mântuitorul Hristos: „Cãutaþi
mai întâi Împãrãþia lui Dumnezeu ºi toate
celelalte se vor adãuga vouã”. Dar, cum sã
facem asta, când noi ne credem independenþi
de Dumnezeu?! ªi, cum sã credem în aceste
cuvinte, când nu gustãm din ceea ce ni se
oferã din potirul cu Sf. Împãrtãºanie, decât
poate doar o datã pe an. Totuºi, nãdejdea încã
existã. Nu suntem chiar cu totul învinºi de
morbida atmosferã. Se întrevede la orizont ºi
acea putere, care existã în fiecare dintre noi,
în resorturi inimaginabil de mari. Numai cã,
cheiþa constã în adoptare de atitudini, care
sã iasã din spiritul, „da, ce o sã zicã celilalþi?”
Pentru cã vrem, nu vrem, barometrul nu este
dat de ideologiile lumii acesteia, ci de cuvântul
lãsat de Cel care a deschis cerurile pentru
noi. Teama noastrã faþã de cutumele societãþii
poate fi anulatã de credinþa în Dumnezeu, Cel
care a schimbat cu puterea dragostei lumea,
în vederea dobândirii a unei vieþi veºnic
fericitã. ªi cã ne place sau nu, pânã nu
adoptãm fiinþial ieºirea din borcanul opac al
etichetelor ºi prejudecãþilor puse pe semenii
noºtri, nu vom vedea limanul. Vom confunda
ca în beznã, drumul cel bun, cu cel care ne
duce spre marea prãpastie a prostiei. Dacã
am dezvolta un obicei al cititului, nu doar de
subtitrãri de telenovele sau filme, ci ºi de cãrþi
bune, atunci poate cã o sã ieºim la luminã.
Dacã nu... Doamne fereºte-ne de ceaþa
mediocritaþii ºi a lui „lasã sã facã ãilalþi, cã
noi nu putem”. Mântuirea se exercitã ºi prin
exerciþiul discernerii ºi înfãptuire a lucrurilor
bune, pe care le poate face oricine, oriunde,
costând mai ales voinþã - o inestimabilã ºi
indispensabilã valoare, care nu de altceva, dar
amelioreazã ºi face sã dãinuiascã sãnãtatea
unui popor. Doamne ajutã!

Pr Iancu Andrei, Coveº

Criza actualã a satului românesc
ºi implicarea Bisericii Ortodoxe

în atenuarea acesteia

Liberi pe contrLiberi pe contrLiberi pe contrLiberi pe contrLiberi pe contrasensasensasensasensasens

În momentul în care ei nu þin cont de
acest cuvânt dumnezeiesc, apare ceea ce ne-
a dãruit nouã societatea prin legile civile –
concubinajul ºi cãsãtoria de probã. O mamã
a îndrãznit chiar, într-una dintre discuþiile pe
care le aveam, sã foloseascã acel termen:

– Pãrinte, vreau sã fac un pomelnic
pentru fiica mea pentru cã a stat în probe
cinci ani cu cineva ºi nu s-au potrivit ºi eu
vreau sã se cãsãtoreascã.

– La cine vã referiþi cã a stat în probe?
– La fiica mea.
– Am crezut cã aþi avut vreun animal ceva

de companie.
Îmi era mie jenã ca mama sã vinã sã

spunã asemenea lucruri despre fiica ei. Ca ºi
cum ar spune: „Ia marfa aceasta, foloseºte-o,
dacã e bunã, e bunã, dacã e rea, arunc-o”. Nu
e posibil. Aceasta nu este o temelie sãnãtoasã
a cununiei ºi atunci decãdem de la dragostea
dumnezeiascã care stã la baza Tainei Cununiei
la dragostea eros, la dezmãþul sexual pe care

1 †Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
ªTIINÞA MÂNTUIRII – Vocaþia misticã ºi
misionarã a teologiei, ed. a 2-a rev, Editura Basilica,
Bucureºti, Anul 2014, pag. 327;
2 Ibidem;
3 Tipic Bisericesc, Editura Arhiepiscopiei
Ortodoxe de Alba Iulia, anul 2002, p. 249;
4 Cf. Site-ul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale: www.madr.ro, accesat la 17.05.2019;

„Pãrinte, vreau sã fac un pomelnic pentru
fiicã-mea pentru cã a stat în probe cinci ani
cu cineva ºi nu s-au potrivit ºi eu vreau sã

se cãsãtoreascã”
îl vedem în jurul nostru necontenit. E
suficient sã lãsãm mintea ºi imaginaþia prin
raþiune sã alunece ºi sã ne închipuim toatã
mizeria acestei lumi, tot ce se întâmplã în
jurul nostru...

Pãrintele Calistrat Chifan
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Cincizecime
Gavril Iosif Sinai

cineva îmi spune
auzul provoacã credinþa
pe îndelete
s-au dat la mine cuvintele tale
pline uliþele de veºti bune
când bãtrânii aºezaþi la poartã
îºi aminteau de cãlãtorie
vorbeau despre crucile lor
o Golgotã de sare
fãrã romani
fãrã prinsoare
doar
zornãitul monedelor lui Iuda
atât de real ºi dupã 2000 de ani
noaptea cu Nicodim la Isus
au început sã strângã opincile-n picioare
somnambuli se jucau printre cuie
în vale cu plânsul de jale
au vãzut cum coboarã
spinii
pe fruntea osânditului
fãrã prihanã
Dumnezeu ºi-a pus pe birou
timpul
ªi a început sã scrie
în camera de sus
de cincizecime
astãzi
acelaºi Isus pe uliþa noastrã
peste poartã Nicodim întinde gâtul
sã-i iasã în faþã.

Vancu Maria 97 de ani 05 iulie Nou
Drãgan Letiþia 93 de ani 23 iulie Mihãileni
Dobrotã Cornelia 93 de ani 28 iulie Cornãþel
Tiut Paraschiva 91 de ani 01 iulie Metiº
Frãþilã Aurel 89 de ani 04 iulie ªalcãu
Rociu Maria 89 de ani 21 iulie Cornãþel
Drãgan Ioan 88 de ani 09 iulie Retiº
Lãcãtuº Maria 87 de ani 07 iulie Nou
Ciodar Maria 87 de ani 19 iulie Brãdeni
Cãtanã Ioan 87 de ani 24 iulie Retiº
Savu Ileana 87 de ani 27 iulie Merghindeal
Piþigoiu Ioan 87 de ani 31 iulie Chirpãr
Bucºã Iosif 86 de ani 01 iulie Alþîna
Nan Livia 86 de ani 14 iulie Cornãþel
Grancea Maria 86 de ani 15 iulie Veseud
Dragoman Ana 86 de ani 24 iulie Caºolþ
Mãnescu Constantin 85 de ani 14 iulie Cornãþel
Beza Paraschiva 85 de ani 30 iulie Roºia
Mãniº Simion 84 de ani 01 iulie Chirpãr
Pãrãu Florica 83 de ani 03 iulie Cornãþel
Dinu Maria 83 de ani 04 iulie Nucet
Duºa Amalia 83 de ani 10 iulie Mihãileni
Prescurea Victoria 83 de ani 10 iulie Merghindeal
Pârvu Maria 83 de ani 13 iulie Nou
Stãnuleþ Valeriu 83 de ani 17 iulie Chirpãr
Simion Ilie Nicolae 83 de ani 20 iulie Caºolþ
Bucºã Paraschiva 83 de ani 27 iulie Alþîna
Pãcurar Maria 83 de ani 21 iulie Nucet
Beza Ioan 83 de ani 28 iulie Roºia
Novac Maria 83 de ani 30 iulie Nou
Luca Amalia 82 de ani 05 iulie Alþîna
Macriº Aurelia 82 de ani 22 iulie Cornãþel
Stanciu Lucreþia 82 de ani 24 iulie Ghijasa de Sus
Onea Zosim 82 de ani 26 iulie Retiº
Savu Elena 82 de ani 30 iulie Cornãþel
Hanzu Gheorghe 81 de ani 03 iulie Caºolþ
Lungu Ioan 81 de ani 04 iulie Nucet
Pop Niculae 81 de ani 13 iulie Merghindeal
Muntean Paraschiva 81 de ani 24 iulie Alþîna
Giurcã Elena 80 de ani 17 iulie Bruiu
Feldeoiu Valerica 80 de ani 28 iulie Chirpãr
Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã ºi bucurii din partea urmaºilor.

Celor care nu mai sunt le dorim odihnã veºnicã de-a dreapta Tatãlui.

De bãþ
Fecioreºte de bãþ este printre cele mai

vechi dansuri fecioreºti, care are ca element
auxiliar bãþul (bâta) cu rol de sprijin în
executarea miºcãrilor ample. Sprijinindu-se
pe bãþ, dansatorii fac paºi sãriþi, lovituri pe
carâmbul cizmelor, balansuri cu sucituri la
figurile executate pe loc, la începutul sau la
încheierea lor.

În Ilimbav jucau feciorii roatã, pe melodie
de învârtitã. Iatã ºi o strigãturã de aici:

Frunzã verde de cicoare,
Bate vântu’ pe rozoare;
Bate vântu’ dorului
Pe dealu-Androhelului!

Sãsãuºenii ne-au relatat cã jocul de bãþ
original se numea ºchioapa ºi s-a jucat pânã
în anul 1940. Rara bãtrâneascã era mai lentã
decât jocul de bãþ, nu se bãtea pe picior ºi s-
a jucat pânã acum o sutã de ani, când se striga:

Aºa joacã bãtrânii
Când înfloresc viºinii...

Pe vremuri, jocul mai des jucat era cel de
bãþ (fecioreasca). Feciorii aveau peste ºerpar
o curea þântatã, iar în el – teacã. În septembrie
1983, am mai putut reconstitui acest joc, de la
Frãþilã Ioan (Maniu Banciului), nãscut în 1905.
Se juca pe ritm de învârtitã lentã ºi avea 6
ponturi. Strigãturile obiºnuite erau:

Aºa joacã bãtrânii
Când înfloresc arinii!
Aºa joacã pe la noi

Jocurile fecioreºti pe Valea Hârtibaciului
-III-

PrPrPrPrProf. Mirof. Mirof. Mirof. Mirof. Mircea Drãgan-Ncea Drãgan-Ncea Drãgan-Ncea Drãgan-Ncea Drãgan-Noiºtoiºtoiºtoiºtoiºteþeanueþeanueþeanueþeanueþeanu
Cu teleaga cu doi boi!
Ãsta-i jocu’ bãtrânesc,
Da’ nu ºtiu cum sã-l pornesc;
M-oi munci ºi l-oi porni,
Nici pe dracu nu mi-o hi!
Cât îi dealu’ ºi Ardealu’,
Nu-i fecior ca bendorfeanu’,
Cã el joacã pe regulã,
Te sãrutã oblu-n gurã!
ªi el joacã scãlciat,
Te sãrutã regulat!
Aºa rar ca-n Gãinari,
Pe-ndelete ca-n Fofelde!

Nu se foloseau deloc mâinile la rarã.
Feciorii se aºezau în cerc, cu bãþul („de bãþ”)
în mânã. Bãþul avea cui la capãt, se înfigea în
pãmânt ºi acolo rãmânea: se juca în jurul
bãþului. Jucãtorii aveau ºurþe, pe care le-
ndoiau la brâu. Foarte buni dansatori au fost:
Vâju Simion (Simionu Matii), Scutea
Gheorghe ( al lu’ Micloi), Curta Ion (Ionu lu’
Ghicã), Bânda Valerie (Valerii-al Nicî), Gavrea
Gheorghe (Gheorea Creþului), Limpede Ion
(Ionu Dobrii), Vâju Ion (Ionu Mitrii), ªerban
Ion (Ionu Gârbeanului). Dintre fete: Cornelia
ºi Minerva Vâju, Gatia lu’ Cãzâlã, Ana Miclea,
Mãrioara Dobrii.

În Peliºor jocul se numea bâta. Feciorii
jucau în jurul unei bâte înalte pânã la furca
pieptului. Din când în când, se sprijineau în
bâtã ºi se ridicau cu picioarele în sus, lovind
cu ele grinda din tavan.

La „Rabla”
Nicu Ganea

Mi-e sufletul o apã, fir de dor
Întors dinspre cascadã spre izvor
ªi mult mai sus, un abur înspre nor
Horã de vise în cerc nebun de stele
Suflet rebel ºi iubitor de cele
Ispititoare ºi nebunatice de ele

Mã bate-un gând, un hoþ de gând,
Om cât mai sunt sã stau la rând
Nãzbâtii sã comit, cu rime,
În viaþa asta cu amante anonime:
- dai trei femei mai vechi  din viaþa ta,
ºi statul îþi dã una nouã, mai tânãrã
ºi mai vioaie dotatã cu de toate
ºi-n necuprinsa-i generozitate
îþi trage banii pentru puradei

Atât: trei Doamne
ªi toþi trei
Hadâmbi, iloþi, scopiþi ºi transfemei
Þi-or da din prima ce le cei
Pe toate vechiturile cu astmã ºi cârcei
P.S.
Pe când programul „Rabla” pentru cei
De care Emi scris-au, de TÂLHARI ºi de

MIªEI?

Profil
Ioan Gligor Stopiþã

ce târziu am învãþat sã zbor, Doamne!
vremea s-a copilãrit demult
între douã clopote ºi douã dezastre
întotdeauna la rãscruci fãrã busolã
cãutând sã nu mã rãtãcesc,
cu inima la stânga,
cu conºtiinþa la dreapta,
cu cãrþile pe faþã, la vedere,
în jocul meu de Creator mizantrop...

sã pot pune la cuvinte nimb cu înþeles,
sã zidesc din humã ºi lacrimi de zãpezi
(cu vise) torturate, ca liant un zeu

un zeu pãgân care sã-mi devinã cãlãu
ºi sã mã întemniþeze definitiv în zbor,
peste pãduri de lãncii cu vârfuri ascuþite
urmãrit de haite de cuvinte flãmânde
ca niºte hiene turbate
pânã ce o sã mã închidã-n amurg
pe de-a-ntregul.

cei ce-mi vor citi stihurile
sã nu-ºi facã prea multe iluzii
despre propria mea persoanã...,
le pot spune cã în multe privinþe
nici eu nu mã cunosc, cã
genealogia mea-i în totalitate de þãran

eu fiind ultimul dintr-un ºir
de rãstigniþi ºi traºi pe roatã
ce aºteaptã sã-ºi odihneascã privirea
în orbite cu pleoape sprijinite
pe un ort ruginit, ca un top
ce-a fost ºi lut ºi apã ºi foc,
iar acum se nemuriseºte în lacrã
dintr-un violoncel vechi, prãfuit,
dar care acum, când trec peste morminte
herghelii de cai sãlbatici, numai schelete,
vor scoate sunete grave drapate-n vânturi
acherontice, ce bat prin pãduri

întunecate,
nebune, ºi unde umbra mea tremuratã
va continua sã scrie scrisori
pentru nenãscuþii oameni
din nenãscute pãmânturi.

ZIDIRE DE
(SÂNZI)ANÃ

Doina Pavel

Era liniºte ºi am strigat dupã mine,
Muþi, caii tãi verzi în cãpiþe de fân
m-au zidit fãrã rost...
Acum m-am trezit ºi-ntreb
ce-o fi fost,
de nu mai ºtiu
cum miros vorbele tale?...
- A snop mãrturisit de grâu ºi cicoare,
când stau lângã tine întins,
de-i vara subþire
unde sã-þi zidesc sânii oare?
- Poate un vals descusut de toamnã
ca o himerã plecatã în stol
dupã alte himere,
tu ia-þi gândurile
efemere
sã nu mai rãmânã taine închise
între vise”
Prin primãveri altoite
tu faci rugãciuni cu iubiri strecurate
dar trupul meu zidit
între stele polare
trage brazda de iarba cu ochii la Îngeri...
(Cum sângeri
tu, iubita mea
când trec pe sub tine
ca pe sub moarte!..).
- ªi când ninge peste sãnii,
peste trupul meu de ger
cu colþi de zãpadã
poate miros a monadã??/
....................................................
Era liniºte ºi am strigat dupã tine,
aproape firesc...
poate te vei întoarce
dupã atentatul asupra libertãþii mele,
iar eu mã voi întoarce
desigur,
în Timp, sã te iubesc.

Sonet
Lõrinczi Francisc-Mihai

Am îndrãznit sã caut dincol’ de contururi
Pribegind în noaptea candorilor de mai,
Am rãsturnat cu râvnã tãcerile în rosturi,
Te-am coborât în mine ‘nãlþându-te în rai.
Parfum de viorele îmi umpleau grãdina
Tãcerilor în care am descoperit iubirea
Înlãnþuit în patimi sorbind din cupe vina.
Sãlbatica licoare mi-a tulburat privirea
În rotitoarea clipã m-a azvârlit pe maluri
Sãdind deºertãciune în valuri dãltuitã
În albe spume coborând în falduri
Nisipu-i fin de aur o petrecea-n suitã.

Mã tulbur când grãdina mã cautã în vis
Cu magice miresme în laþul ei m-a prins.
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Centrul Judeþean de Resurse ºi
Asistenþã Educaþionalã Sibiu, a iniþiat în
anul ºcolar 2017-2018, o Campanie de
prevenire a bullying-ului ºcolar intitulatã
,,Stop intimidare, start cooperare”.
În cadrul acestei Campanii, miercuri 29
mai 2019, o echipã alcãtuitã din
profesori consilieri ºcolari aparþinând
CJRAE Sibiu, reprezentanþii ai
Compartimentului de Prevenire din
cadrul IPJ Sibiu ºi ai Inspectoratului
Judeþean de Jandarmerie, s-a deplasat
la ªcoala Gimnazialã Bârghiº, ªcoala
Gimnazialã „G.D. Teutsch” Agnita ºi la
Colegiul Tehnic ,,A. T. Laurean” Agnita,
unde le-a vorbit copiilor despre bullying
ºi cyberbullying. La activitãþi au
participat 143 de elevi din clasele V-VIII
de la ºcolile mai sus menþionate. La nivel
judeþean, la activitãþile din cadrul
Campaniei au participat pânã acum elevi
din 47 de unitãþi ºcolare.

Campania ,,Stop intimidare, start
cooperare”, organizatã de CJRAE Sibiu
în colaborare cu partenerii ºi coordonatã
de profesor consilier ºcolar dr. Simona
Cîmpean este adresatã elevilor de
gimnaziu vizând recunoaºterea de cãtre
elevi, cadre didactice ºi pãrinþi a
comportamentelor de tip bullying ºi
cyberbullying-ului, informarea/
sensibilizarea elevilor ºi pãrinþilor cu
privire la pericolul dezvoltãrii
comportamentelor de tip bullying în
ºcoli. În structura Campaniei sunt
incluse ºi sesiuni de informare a
cadrelor didactice, cu privire la
prevenirea ºi combaterea
comportamentelor de tip bullying ºi
cyberbullying.

Parteneri în aceastã Campanie sunt:
Inspectoratul ªcolar Judeþean Sibiu,
Consiliul Judeþean Sibiu, Instituþia
Prefectului Judeþului Sibiu,
Inspectoratul de Poliþie Judeþean Sibiu,

Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
Sibiu, Asociaþia pentru Libertate ºi
Egalitate de Gen, Casa Corpului
Didactic Sibiu, Centrul de Prevenire ºi
Consiliere Antidrog al Judeþului Sibiu,
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Sibiu, Sala
Transilvania Sibiu.

Elevii ºi cadrele didactice au intrat
într-un dialog deschis cu membrii
echipei despre: cine poate fi victimã a
bullying-ul ºcolar (fete, bãieþi, vârste...),
cine agreseazã? care este scopul
agresiunilor? unde pot avea loc
agresiunile? (în clasã, curtea ºcolii, la
telefon, online), care sunt urmãrile
bullying-ului, pe termen lung/mediu/
scurt, pentru  victimã, pentru agresor,
pentru colegi, pentru ºcoalã în general),
cum intervenim, cum ajutãm? cui cerem
ajutorul?

Profesorii consilieri ºcolari Drãgan
Cristina ºi Gâmfãlean Eugenia au
desfãºurat ºi alte activitãþi care au avut
ca scop diminuarea comportamentelor
de tip bullying. Elevii de la ªcoala din
Bîrghiº ºi ªcoala Gimnaziala
„G.D.Teutsch” Agnita au ilustrat prin
desene necesitatea prevenirii bullying-
ului ºcolar ºi le-au prezentat realizãrile
lor membrilor echipei de specialiºti
sositã la ei în localitate.

Campania ,,Stop intimidare, start
cooperare” s-a bucurat pânã acum de
apreciere atât de din partea elevilor, cât
ºi a pãrinilor ºi cadrelor didactice,  motiv
pentru care ea va continua ºi în anul
ºcolar 2019-2020. Apreciem cã orice
acþiune de prevenire ºi combatere a
bullying-ului, poate contribui la
descurajarea unor astfel de
comportamente, la securizarea mediului
ºcolar ºi ar putea ajuta elevii sã se simtã
mai bine atunci când sunt la ºcoalã.

A consemnat Cristina Drãgan

,,Stop intimidare, start
cooperare”- Campanie de

prevenire a bullying-ului ºcolar

Vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Sibiu, Christine-
MantaKlemens s-a aflat în mijlocul
elevilor de la Colegiul Tehnic „August
Treboniu Laurian” Agnita. I-a
supravegheat pe „micii bucãtari” când
au fãcut salata de fructe, a apreciat
sucurile preparate din fructe ºi legume
proaspete, i-a privit cu admiraþie pe cei
care au desenat cum au ºtiut ei mai bine
ºi i-a încurajat pe cei care au participat
la concursuri. La final toþi copiii au fost
câºtigãtori ºi asta pentru cã au avut parte
de câteva ore în care au învãþat sã
mãnânce sãnãtos.

„Sunteþi foarte harnici ºi foarte
dornici sã vã ocupaþi de legumele ºi

Consiliul Judeþean SibiuConsiliul Judeþean SibiuConsiliul Judeþean SibiuConsiliul Judeþean SibiuConsiliul Judeþean Sibiu

fructele pe care le-aþi primit ºi probabil
ºi mai dornici sã gustaþi din salate ºi
sucuri. Abia aºtept sã gust ºi eu din ele
ºi sper ca în viitor sã devinã o obiºnuinþã
pentru voi sã consumaþi zilnic fructe ºi
legume proaspete”, le-a transmis
vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Sibiu, Christine Manta-Klemens.

Acþiunea a fãcut parte din
Programul pentru ºcoli al României
gestionat la nivelul judeþului Sibiu de
Consiliul Judeþean Sibiu. La acþiunile
desfãºurate în cele 57 de ºcoli din jude
privind mãsuri educative de grãdinãrit,
distribuþie lactate, fructe ºi legume
participã aproximativ 10.000 de elevi.

În sfânta zi a Înãlþãrii Domnului, la Monumentul Eroilor din comuna Chirpãr
s-a desfãºurat Slujba de pomenire a celor care s-au jertfit pentru þara noastrã.

Au participat reprezentanþii bisericii, corpul profesoral al ªcolii Gimnaziale
Chirpãr, elevi, reprezentanþii autoritãþii locale, pãrinþi, bunici.

Olaru Mihaela

În sfânta zi
a Înãlþãrii Domnului


