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Locuințe pentru tineri în Agnita
Agenția Națională pentru Locuințe va construi în Agnita două blocuri destinate 

tinerilor. Acestea vor fi realizate în zona Spitalului Orășenesc și vor fi destinate tinerilor 
cu vârsta până la 35 de ani și care au un loc de muncă pe teritoriul orașului Agnita.
Fiecare bloc va avea câte 2 apartamente cu trei camere, 10 apartamente cu două 
camere, 4 garsoniere și două uscătorii. Fiecare apartament va avea centrală proprie.
Utilitățile: apă, canalizare, energie electrică, gaz, telefon, vor fi realizate din 
bugetul orașului în care, pentru acestea s-au prevăzut peste 830 de mii de lei.
Pentru cele două blocuri vor fi amenajate 32 de locuri de parcare și două pentru persoane 
cu dizabilități. În afara acestora în aceeași locație se va mai amenaja și altă zonă de parcare.
Se preconizează ca în anul următor în Agnita să se realizeze peste 1000 de locuri de muncă. 

I.Bârsan

Cu flori și emoții la început de 
an școlar în Agnita

Începutul noului an școlar a 
adus un plus de animație în 
orașul de pe Hârtibaci. Copii 
veseli cu flori în brațe și părinți 
emoționați au umplut curțile 
celor două școli, Colegiul 
„August Treboniu Laurian” 
și Școala Gimnazială „G.D 
Teutsch”

Toate școlile și grădinițele 
din Agnita, Coveș și Ruja au 
fost pregătite să-i primească 
pe cei 1140 de elevi înscriși 
în noul an de învățământ. 
În clasele pregătitoare s-au 
înscris 44 de prichindei iar în 
clasa a XII-a, vor încerca să 
ia examenul de bacalaureat 
45 de absolvenți. În patru 
clase din ciclul primar de la 
gimnaziul „G.D. Teutsch” elevii 
vor învăța în limba germană.

La Colegiul tehnic „AT 
Laurian” sunt și cinci clase 

profesionale în care 100 de elevii vor învăța meseriile 
de confecționer produse textile și electronist – aparate 
și echipamente. Pentru electroniști se preconizează o 
colaborare cu firma Harting, unde elevii vor face practică, 
cu șanse reale de a avea un loc de muncă după absolvire.

De pregătirea elevilor se vor ocupa 76 de profesori 
și învățători din care doar doi sunt în curs de abține 
calificarea necesară. 

Le dorim succes elevilor și cadrelor didactice la acest 
nou început.

I.Bârsan
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• Documentată istoriceşte cu multe secole în urmă, reţeta pentru prepararea „Salamului de Sibiu” a primit prestigioasa titulatură 
de unicat în lume şi de produs exclusiv românesc. I-au urmat „Telemeaua de Ibăneşti” (sat de pe valea mureşeană a Gurghiului), 
obţinut din laptele dulceag şi gras al oilor şi vacilor, păşunate şi mulse în vârf de munte, precum şi „Novacul afumat”, un caşcaval 
din lapte de vacă, preparat de crescătorii de vite pe păşunile alpine ale vetrei satului gorjean Novaci.
• Din spusele Anei Gabor, fiică a aşezării sibiene Vurpăr: „Ai o minte dezgheţată şi o vârstă înaintată”; „Cele mai bătătorite uliţe 
şi poteci ale aşezării mele natale duc spre şcoală, biserică şi cimitir”; „Buna mea dăscăliţă toate le făcea după glasul neauzit al 
inimi sale”; „Să vă îngemănaţi glasurile şi gândurile în rugăciune, spre a vă îndruma în viaţă Credinţa, Harul, Darul şi Fapta bună”,
• Având o inimă caldă şi iubitoare, Omul Om a alcătuit din cuvinte fredonate în şoaptă o rugăciune pe care a denumit-o, cum nu 
se poate mai frumos: „Rugăciunea Inimii”.
• Bătrânul ţăran român când e necăjit, trist şi tare supărat spune în cântecul său doinit: „Ciutură, inimă spartă.
• Despre omul care este din cale afară de mândru, de lăudăros şi de îngâmfat spunem că îl caracterizează „Mândria şi slava 
deşartă”.
• Sfântul Benedict a definit drept călăuză de bază a vieţii monahale a călugărilor, călugăriţelor, stareţilor şi stareţelor sintagma: 
„Muncesc şi mă rog!”.
• Ultima mare sărbătoare creştină la români, care de fiecare dată încheie Anul Bisericesc, este Adormirea Maicii Domnului, din 
ziua de 15 august, denumită în popor „Sântămăria ai Mare”, iar cea dintâi mare sărbătoare creştină cu care începe Noul An 
Bisericesc este Naşterea Maicii Domnului „Sântămăria ai Mică”, din data de 8 septembrie. Este ziua în care s-a născut cea mai 
înaltă sfinţenie omenească, recunoscută şi cinstită nu numai de cele două biserici istorice ale neamului românesc (ortodoxă şi 
greco-catolică), dar şi de bisericile tuturor popoarelor creştine de pe acest pământ.
• Domnii sibieni şi ciobanii-oieri ai satelor Mărginene au în pridvorul caselor lor amintirea chipurilor şi faptelor de laudă a 
doi oameni de seamă din epoca medievală: cele ale Sfântului Ierarh Andrei Şaguna (1809-1873), întâiul Mitropolit Ortodox al 
Ardealului, precum şi ale baronului sas Samuel von Brukenthal (1721-1803), întâiul şi ultimul Guvernator al Transilvaniei, de altă 
naţionalitate decât cea austriacă, maghiară sau secuiască.
• Maria Grancea, bibliotecara orăşelului de munte Avrig, din Ţara Oltului şi a Făgăraşului, numeşte extrem de frumos şi de plăcut 
România Centenară, atunci când spune că este „Ţara cerurilor deschise”.
• Cunoscând un câine deosebit de deştept, de cuminte şi de omenos, care la nevoie devenea rău ca focul, mi-am adus aminte de 
una dintre spusele înţelepte ale scriitorului-gazetar american Mark Twain (1835-1910), cuvinte care glăsuiesc cam aşa: „De când 
am câine, am o părere tot mai proastă despre oameni”.
• Adevăruri de netăgăduit: Omul priveşte numai ce vede cu ochii lui şi înţelege numai ce pricepe cu mintea sa, nu cu a altuia. Iar 
atunci când capul n-are minte, ochii n-au lumină să vadă.
• După uitătura-i răutăcioasă şi călcătura-i apăsată, ca şi după vorba-i duşmănoasă şi răuvoitoare, de îndată am ghicit 
încrâncenarea şi neruşinarea omului fără pic de suflet! Iar, pe deasupra, mai avea şi două mâini de luat, şi nici una de dat. Şi, 
astfel, întreaga lui fire mi-a tulburat lucrul, sufletul, liniştea, odihna şi somnul!
• Purtat în pântece pe furiş, de o şcolăriţă din clasa a-VIII-a gimnazială, nechibzuita elevă ar dori ca viitorul ei prunc să fie 
considerat copil de fată mare.
• La un concurs naţional de mâncăruri ţărăneşti, un vrednic oier (Ovidiu Şuteu), împreună cu a lui frumoasă şi curăţică nevastă 
(Mariana), amândoi din Pogăceaua Câmpiei Luduşene (însă statornici locuitori ai Sâncraiului de Mureş), îmbrăcaţi în vechi straie 
româneşti, amestecau de zor când în „Tocăniţa de batal la ceaun”, când în cirul clocotit al mămăligii. Între timp, târgoveţii 
aşteptau să le vină rândul pentru a se convinge dacă-i adevărată sau nu spusa, mai în glumă mai în serios, a oierului şi a băciţei, 
care glăsuia cam aşa: „Facem o mâncare într-atâta de gustoasă şi de sănătoasă încât o mănâncă cu poftă şi pe săturate până şi 
domnişorii şi domnişoarele de la oraş”.
• Privit cât de frumos coboară la apusul înserării, peste seninul nemărginit al cerului, aveai impresia că mândrul şi dogoritorul 
Soare stătea să se lovească de colinele dealurilor viticole ale Târnavei Mici, trecut dincolo de îndepărtata Cetate de Baltă, de 
Căpâlna Jidveiului şi de Dealul Blajului..
• Soţii în vârstă sunt temători nu numai de grabnica trecere a zilelor, săptămânilor, lunilor şi anilor, dar şi că fetele lor tinere şi 
frumoase nu s-or mărita la vremea potrivită, ca să-i facă bunici. În vreme ce eu constat că în zadar îmi e ciudă şi necaz că timpul 
trece atât de repede, şi anii tinereţii mele, cu plăcutele lor amintiri, sunt tot mai îndepărtaţi.
• Cât de frumos şi de pilduitor spune Dumnezeu în tainica Biblie: „Dacă Mă veţi căuta cu toată inima, Mă voi lăsa găsit de voi”.
• La vremea cuvenită, însă în trecutul vieţii şi rânduielilor ţăranului român, vrednicul fecior-plugar pleca în cătănie, apoi se 
căsătorea cu cea mai faină, harnică şi cumsecade fată din satul său natal, după care, vreme de 30-35 de an, aveau împreună 
copii nu numai mulţi şi sănătoşi, dar şi deştepţi, cuminţi, frumoşi şi pricepuţi. Iar cel mai gospodar şi drăgăstos dintre ei, se însura 
sau se mărita pe curtea părintească, urmând a avea grijă de bunici, de mamă şi de tată până când aceştia închideau ochii pentru 
totdeauna!

FIRIMITURI - Vorbe, gânduri şi învăţături, care mai de care
Ioan VULCAN-AGNITEANUL

Editorial
Zilnic auzim știri despre inundații, alunecări 

de teren, ploi devastatoare sau alte dezastre 
naturale pentru care dăm vina pe schimbările 
climatice globale, cu efectele lor la nivel regional 
sau local. Pentru schimbările climatice dăm 
vina pe încălzirea globală. Iar pentru încălzirea 
globală dăm vina pe noi, oamenii. Distrugătoarea 
civilizație umană.

Privite sau auzite doar în mass-media ne 
gândim că toate aceste lucruri se întâmplă „acolo, 
la ei”. Adică la alții. Și nu reușim să vedem că 
astfel de lucruri se întâmplă chiar lângă noi. 
Chiar acum, în timp ce privim la ce se întâmplă 
în curtea altuia.

De curând, uitându-mă pe niște fotografii 
de acum vreo cincisprezece ani, extrase dintr-o 
cunoscută aplicație geografică, m-am gândit că 
nu ar fi rău să fac o comparație între „atunci” și 
„acum”. Imaginile reprezentau o zonă de pădure 
aflată între Agnita, Ruja, Stejărișu, Iacobeni, 
Mălâncrav, Nou Săsesc, Richiș, Pelișor, Coveș. 
O zonă destul de mare . Dar acoperită aproape 
toată cu pădure. Atunci. Pentru că acum, în 
aceeași zonă, se văd destule locuri cu tăieri pe 
spații destul de mari.

Este adevărat. Nu la fel de mari cum am 
văzut în Bistrița. Sau în Galați. Unde, pe coasta 
unor dealuri, am văzut o „pădure” de cioturi. 
Vreo trei-patru kilometri lungime și vre-un 
kilometru lățime. Pe la noi, un asemenea exemplu 
l-am întâlnit la Hosman în apropierea drumului 
județean, unde au fost tăiate la ras câteva hectare 
de pin.

Avem impresia că tăierile astea nu au nici un 
efect? În apropiere de Agnita, acum vreo douăzeci 
de ani, s-a tăiat la ras liziera unei păduri pe o 

lungime aproximativ un kilometru. Efecte? În 
partea aceea a orașului s-a mărit viteza vântului 
în zonă, iarna este mai ger iar aerul este mai rece 
și mai uscat… Pentru „câțiva copaci”. Imaginați-
vă ce se întâmplă când dispar kilometri pătrați 
de pădure.

Pădurile de pe Valea Hârtibaciului sunt 
păduri vechi. Există arbori bătrâni de patru-cinci 
sute de ani. Poate mai mult. În lumea noastră, a 
oamenilor, este un proverb care spune „cine nu 
are bătrâni, să-și cumpere”. Pentru că ne prețuim 
(sau ar trebui să ne prețuim) bătrânii.

 Cu siguranță însă nu prețuim bătrânii 
copacilor. Nu le vedem valoarea de monumente 
ale naturii, de istorie vie. Le vedem doar valoarea 
în bani după ce îi transformăm în lemn de mobilă 
sau de parchet. Am văzut trunchiul unui stejar 
de vreo patru sute de ani pus pe bandă pentru 
ca fierăstrăul să îl transforme în materie primă 
pentru parchet. Și am avut impresia că văd un 
bătrân de o sută de ani ucis doar ca să i se fure 
hainele, fără să conteze persoana acelui bătrân, 
ce a trăit și văzut în atâta timp, cât de important 
a fost pentru societate.

Copacii sunt „plămânii” naturii. Ei reglează 
umiditatea aerului și mențin echilibrul oxigenului. 
Dispariția copacilor duce la modificarea climei. 
Când tăiem pădurea fără să o respectăm nu doar că 
„ucidem bătrâni” dar provocăm și efecte climatice 
ale căror urmări nu le cunoaștem. Pădurea 
lucrează la scara zecilor sau sutelor de ani. Suntem 
prea mici iar viața noastră prea scurtă pentru a 
vedea efectele distrugerilor pe care le provocăm.

 Câteodată, însă, putem fi conștienți de ele. 
Poate cel mai cunoscut exemplu este localitatea 
Dăbuleni. Ne-am obișnuit ca cei mai buni pepeni 
din țară să ne vină de acolo.În ultimul timp însă 
zona devine tot mai deșertică.

Din preistorie până pe la 1700 zona făcea 
parte dintr-o imensă pădure ce se întindea de la 
Carpații Meridionali, în nord, până la Dunăre, 
în sud și de la Buzău, în est, până dincolo de 
Craiova, în vest. Stăpânirea otomană din acea 
perioadă, cerea birul în cherestea, și astfel, până 
pe la 1830 a rămas puțin mai mult de jumătate din 
această pădure. Defrișarea a continuat intens în 
următorul secol astfel încât pe la 1930 mai erau 
doar vreo 10% din suprafața inițială iar acum au 
rămas vreo 5%.

În perioada anilor 1980 studii efectuate în 
zona Dăbulenilor au relevat o tendință intensă 
spre deșertificare. Da. Zona devenea dintr-o 
pădure, un deșert. Ca atare s-a dispus crearea unor 
păduri de salcâmi care să ajute la reîmpădurire. 
Pădurile de salcâmi au crescut, au fixat solul și 
au pregătit terenul pentru păduri adevărate, de fag 
și stejar. Dar după 1989 reîmproprietăriții zonei 
au tăiat la ras pădurile de salcâmi, într-o cursă de 
îmbogățire rapidă.

Poate că ei s-au îmbogățit dar zona a sărăcit. 
Pentru că tăierea pădurilor a reluat procesul de 
deșertificare a zonei și, în doar două zeci de ani, 
clima s-a schimbat din nou iar noi am rămas fără 
pepenii de Dăbuleni.

La o scară mai mare puteți face diferența 
zilnic, uitându-vă la rubricile meteo. Comparați 
temperaturile din Transilvania, încă acoperită de 
păduri, cu cele din sud, unde pădurile sunt aproape 
inexistente. La ei este mai cald cu 9-10 grade. Ca 
într-un viitor deșert.

În lume sunt persoane, personalități sau 
organizații care luptă împotriva distrugerii 
pădurilor, împotriva încălzirii globale, pentru 
menținerea echilibrului în natură. Dar luptă 
„acolo, la ei”. Noi ce facem? La noi, cine luptă?

Cătă V.

De la Poliție …
Înăsprirea pedepselor la legea circulației pe 

drumurile publice este o consecință directă a 
numărului tot mai mare de accidente provocate 
de nerespectarea acesteia. Și totuși, din păcate, se 
continuă această tendință ignorându-se nedoritele 
sale consecințe negative.

Între Agnita și Coveș S.J.G. de 30 de ani din Agnita, 
conducând autoturismul proprietate personală, a 
intrat pe contrasens și a lovit o autoutilitară care 
circula regulamentar din sens opus. În urma coliziunii 
atât S.J.G. cât și trei persoane implicate în accident 
s-au ales cu traumatisme ușoare.

Tot cu traumatisme ușoare s-au ales și G.I.G. de 
19 ani și B.E.D. de 21 de ani, ambii din Metiș, care 
aflați pe un moped pe raza localității, au încercat 
să depășească un A.T.V. moment în care s-au 
dezechilibrat și au căzut. Polițiștii sosiți la fața 
locului au constat că GIG nu consumase alcool dar 
C.S. de 49 de ani conducătorul ATV-ului, consătean 
cu victimele, avea o alcoolemie de 0,53 mg/l alcool 
pur în aerul expirat.

În Nocrich, un minor care a traversat strada prin 
loc nepermis, a fost accidentat de autoturismul 
condus regulamentar de L.M. de 51 de ani, cetățean 
german. Victima a ajuns la spital cu o fractură în 
zona umărului precum și alte traumatisme care au 
necesitat internare. Alcooltestul a relevat că șoferul 
nu consumase alcool.

Circulând fără să păstreze distanța de siguranță, 
C.I.G. de 31 de ani din Agnita a încercat să evite 
mașina din fața sa, care frânase brusc, a intrat 
pe contrasens, a lovit un autoturism care circula 
regulamentar și s-a răsturnat. În urma accidentului 
a rezultat o victimă, F.P.E. de 37 de ani din Sibiu, 
care a fost internată la Spitalul Județean Sibiu cu 
traumatisme faciale.

Un accident cu trei răniți a avut loc între Agnita și 
Bârghiș. M.I.A. de 32 de ani din Agnita, conducând cu 
viteză excesivă, a pierdut controlul volanul și a lovit 
un cap de pod de pe sensul de mers. Șoferul s-a ales 
cu traumatisme relativ minore dar cei doi pasageri 
aflați în autoturism s-au ales cu fracturi și traumatisme 
faciale sau cranio-cerebrale. Conducătorul auto nu se 
afla sub influența alcoolului dar există suspiciunea că 
ar fi consumat substanțe interzise.

Rezultatele controalelor rutiere efectuate în ultima 
perioadă au fost foarte variate. G.I.M. de 36 de ani din 
Agnita a fost depistat în localitate având o alcoolemie 
de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tot la Agnita 
a fost depistat în trafic C.I. de 46 de ani din Bârghiș 
care, la control, a prezentat un permis de conducere 
eliberat în Republica Cehă. Verificările au relevat că 
C.I. nu figura cu permis de conducere nici în Cehia, 
nici în România.

Un ansamblu auto cu remorcă a fost oprit în trafic 
la Alțina iar conducătorul auto nu a putut prezenta 
documente nici pentru remorcă și nici pentru 
cantitatea de lemne care se afla în aceasta. Șoferul 
s-a ales cu dosar penal pentru remorcă și cu lemnele 
confiscate.

Controale rutiere efectuate în Șomartin au dus la 
depistarea a doi frați, M.G.C. de 21 de ani și M.R.C. 
de 19 ani din localitate, care în interval de câteva 
zile au condus același motociclu neînmatriculat 
și neînregistrat. Bineînțeles, au împărțit frățește 
dosarele penale deschise pe numele lor.

Au fost găsite două persoane decedate, M.M. de 70 
de ani la domiciliul său din Bârghiș și M.T. de 62 de 
ani din Țeline pe un câmp din apropierea locuinței. 
Verificările la fața locului nu au relevat urme de 
violență dar trupurile fără viață au fost ridicate 
de Serviciul de Medicină Legală Sibiu în vederea 
efectuării necropsiei și a stabilirii cauzei decesului.

O descoperire mai puțin obișnuită a fost făcută 
la Alțina unde T.A. din localitate efectua lucrări de 
reabilitare a locuinței. Acesta, efectuând săpături 
în zona băii pentru montarea instalațiilor sanitare, 
a dat peste un proiectil. Au fost chemați la fața 
locului reprezentanții Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență care au ridicat proiectilul în vederea 
detonării.

Evenimente, incidente, situații deosebite sau 
pur și simplu o zi obișnuită de lucru pentru polițiștii 
de pe Valea Hârtibaciului care sunt, ca întotdeauna …

… mereu alături de dumneavoastră
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DE SFÂNTA MARIE MICA
RETIȘUL A FOST ÎN MARE SĂRBĂTOARE

Cea de a IV-a ediție a festivalului „Rara de la Retiș”, organizată 
de Consiliul Local și Primăria Brădeni a avut loc sub semnul marii 
sărbători a Nașterii Maicii Domnului - Sfânta Marie Mică.

Au profitat de acest prilej și le-au adresat felicitări celor care 
poartă numele Maria, senatorul Nicolae Neagu, administratorul 
județului ,Sebastian Dotcoș și viceprimarul Sibiului Drăgan Tiberiu.

Numărul foarte mare de spectatori din Retiș dar și din alte 
părți, a avut parte de un program deosebit, susținut de mari 
artiști ai folclorului, nume consacrate, de mare valoare artistică 
dar și tineri foarte talentați de pe Valea Hârtibaciului.

Alături de Lia Maria Bologa, cea mai valorosă reprezentantă 
a cântecului hârtibăcean, spectatorii s-au bucurat de prezența 
lui Alexandru Pugna, Nelu Albu, Diana Lupu, Benone Sinulescu, 
Valeria și Traian Ilea, Veta Biriș, Vlăduța Lupău, Diana Lupu, 

Românică Andrei, Constantin Vasilescu și tinerii interpreți cu origini 
retișene, Anuța Baciu – Taftă, Marinela și Florin Suciu și Adrian 
Sonea.

Spectacolul a fost deschis de Lia Maria Bologa care, după ce le-a 
felicitat pe cele care poartă numele Fecioarei Maria, a vorbit despre 
legăturile sufletești și dragostea ce le-o poartă retișenilor, alături 
de care a susținut spectacole la începutul carierei sale artistice, 
amintindu-l și pe Ioan Baciu (Băciucu) cel care a învățat ultima 
generație de jucători să ducă mai departe emblematicul joc de pe 
Valea Hârtibaciului.

Apoi a venit rândul jucătorilor retișeni să încânte spectatorii cu 
Rara Retișană, jocul fecioresc cu care se începea pe vremuri jocul 
satului duminica ori în sărbători.

Cei 11 jucători au reușit să impresioneze încă odată publicul 
prin eleganța și vigoarea mișcărilor.

Au urcat apoi pe scenă marii interpreți ai folclorului românesc, 
care au ținut să mulțumească publicului pentru aplauze și 
primarului Liviu Modoi pentru invitație și pentru organizare. Au 
fost ascultate cu bucurie cântece îndrăgite din repertoriul acestor 
mari interpreți, cântece religioase cântate de Alexandru Pugna, 
Valeria și Traian Ilea, de Veta Biriș din repertoriu căreia n-au lipsit 
cântecele patriotice.

De o primire deosebită s-a bucurat Vlăduța Lupău, pe care 
aplauzele publicului au readus-o mereu pe scenă.

Constantin Vasilescu, după o suită de cântece de învârtit a dat 
glas unei pricesne, „Sfântă Marie”. Vocea lui puternică și curată, 
frumusețea cântecului și interpretarea au creat un moment 
deosebit, de liniște și trăire spirituală.

Alături de Constantin Vasilescu s-a bucurat de aplauze și frumoasa 
retișeană Anuța Baciu – Taftă.

Ansamblul „Românașul” din Albești, în care sunt și nepoți ai 
retișenilor, a fost primit cu bucurie și răsplătit cu aplauze pentru 
suita de jocuri populare de pe Târnave prezentate cu multă vigoare 
și talent.

Spectacolul de pe scenă a fost încheiat de interpreții Marinela și 
Florin Suciu. Marinela și-a asumat și rolul de prezentatoare a celor 
care au urcat pe scenă la acest frumos spectacol.

A IV- a ediție a Festivalului „Rara de la Retiș” s-a încheiat cu un 
spectaculos foc de artificii, realizat pentru prima dată în satul în 
care oamenii se mai bucură de vechile tradiții , de cântecele și 
jocurile populare.

I.Barsan
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ODIHNĂ ȘI RELAXARE LA 
„MOARA VECHE„ DIN HOSMAN

A devenit un lucru obișnuit, ca din când 
în când la „Moara veche” din Hosman să se 
organizeze evenimente pentru cei dornici să 
petreacă un week-end plăcut, să beneficieze 
de câteva ore de relaxare cu familia și cu 
copiii.

Cei care au participat la „Ziua Morii”, au fost 
întâmpinați de Gabi Cotaru și Luiza Boldijar 
cu sucuri naturale și o gamă largă de produse 
de patiserie, inclusiv o pâine excelentă, 
coaptă pe vatră în cuptor cu lemne.

În grădina a fost organizat târgul de 
produse tradiționale „Din Hârtibaciu, cu 
drag” la care au participat meșteri de pe 

Valea Hârtibaciului și nu numai. 
Cei dornici să-și procure asemenea obiecte 

au găsit aici costume populare, articole din 
pâslă, miere și prăjituri, obiecte de ceramică 
și corfe confecționate de Subțirel Nicolae din 
Fofeldea și vândute de soția acestuia. 

Meșterii din Fofeldea nu vând corfe și 
corfițe doar pe Valea Hârtibaciului ci și în 
capitala Austriei, în Viena de unde primesc 
foarte multe comenzi.

În timp ce la masa doamnei Gerta din Metiș, 
doi tineri învățau cum se face pâsla și din 
aceasta o trăistuță, la masa Cercetașilor din 
Nocrich, copiii învățau meșteșugul picturii pe 
obiecte de ceramică.

În spatele grădinii, tineri actori de la teatrul 
BIS au relizat un minispectacol pentru copii și 
nu numai, la care cei mici și-au adus aportul 
lor de entuziasm.

O trupă de jongleri din Sibiu și-au pus 
arsenalul la dispoziția celor dornici să-și 
etaleze abilitățile și împreună s-au amuzat 
încercând diverse numere.

Partea muzicală a evenimentului din 
grădina morii a fost susținută de trupa Gyspy 
Jazz, trei tineri talentați care au fost apreciați 
cu aplauze pentru frumoasa lor prestație.

Ca de fiecare dată, participanții la 
evenimentele de la Moara Veche din 
Hosman, au petrecut câteva ore într-o 
atmosferă plăcută, relaxantă, atmosferă ce 
reîncarcă bateriile după o săptămână de 
muncă.

I.Bârsan

Secretul 
matematicienilor 
din Buia:

i-a dat lumii pe savanții Bolyai Farkas (1775-1856) și Bolyai János (1802-1860) este o 
parte din plantația lor de castani comestibili, unică în această parte a țării. Castanele 
au multe beneficii, printre care faptul că mențin creierul sănătos și îl protejează de 
afecțiunile asociate cu procesul de îmbătrânire. Să fi fost acesta motivul pentru care 
matematicienii Bolyai i-au cultivat cu interes pe moșia lor?

Din păcate, aproape uitați în ultimele două secole, castanii de la Buia s-au sălbăticit. 
Astăzi mai cresc aproximativ 40 de arbori pe cele șapte hectare ale sitului natural. 
Nimeni nu mai știe în sat rețetele pe care trebuie să le fi îndrăgit cei din familia Bolyai. 
Totuși, autoritățile încearcă să-i ajute pe localnici să înțeleagă cât de importantă este 
supraviețuirea acestor castani. Un proiect cu bani europeni al Agenției pentru Protecția 
Mediului Sibiu și-a propus să salveze plantația și s-o promoveze pentru a atrage turiști.

 “La Buia, ne bucurăm că avem castani comestibili, am înțeles că sunt singurii castani 
comestibili din Transilvania. Au o istorie frumoasă. Sunt de vreo 200 de ani plantați de 
familia Bolyai, care are originile în Buia, celebrii matematicieni. Au rămas până în zilele 
noastre și e păcat să nu mergem mai departe cu acest proiect”, este de părere primarul 
Nicolae Șușa.

fructe

pentru o minte 

ageră!

Dacă buienii vor accepta că natura este mai puternică decât omul, satul are un viitor 
prin valorificarea fostei plantații de castani. Pentru început, a fost amenajat un traseu 
pitoresc de drumeție. Din sat până la “pădurea secretă”, turiștii au de mers aproximativ 
o jumătate de oră.

Cultivate în zona mediteraneeană încă din Antichitate și folosite ca o hrană de bază 
până la aducerea cartofului din America, însă foarte rare în țara noastră, castanele 
comestibile pot fi coapte sau fierte, dar se pot folosi și la pregătirea unor delicatese 
precum piureul de castane ori mămăliga corsicană. Pădurile de castani comestibili sunt 
protejate prin lege la nivel european.

“Una dintre puținele atracții din zonă, aria naturală protejată ‘Castanii comestibili 
de la Buia’ pune din nou zona pe harta turismului județului Sibiu. Interesul este, în 

același timp, și unul științific și de 
conservare a acestui sit, printr-un 
demers responsabil de păstrare a 
vestigiilor naturale și, de ce nu, de 
renaștere a comunității locale din 
satul Buia pe principii economice noi, 
proprii epocii în care ne aflăm”, afirmă 
biologul Marilena Bordea, manager 
de proiect.

Articol preluat din „Secret de Sibiu”

Singurii castani comestibili din 
Transilvania sunt ascunși pe coasta 
unui deal dintre satele Buia şi 
Mighindoala.

Castelul nobililor Bolyai din Buia a 
ajuns o ruină după 1989, însă ceea ce 
rezistă din moștenirea familiei care 
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„Lumina lui Hristos luminează tuturor!” (Liturghia Darurilor)

400 de elevi din satele Merghindeal, Iacobeni, Țeline, 
Retiș ,  Noiștat  ș i  Brădeni  de pe Valea Hârtibaciului 
din județul Sibiu au primit miercuri (18 septembrie 2019), 
rechizi te  şcolare din partea Arhiepiscopiei  Sibiului .

Rechizitele au fost acordate prin intermediul Departamentului de asistență socială și 
Asociației „Filantropia Ortodoxă” Sibiu. Acţiunea a fost cuprinsă în Campania „O școală 
pentru fiecare” care are ca scop scăderea ratei de abandon şcolar. Pr. inspector social Tiberiu 
Kiss a spus că tinerii din localităţile menţionate sunt mereu în atenția Arhiepiscopiei Sibiului.

„Le oferim periodic produse alimentare, rechizite, îmbrăcăminte, iar prin asistenții sociali 
din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului sunt luate în evidență și familiile care au nevoi sociale 
deosebite”.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, pe viitor vor fi oferite şi alte ajutoare copiilor din această 
zonă a judeţului Sibiu.

Sursa: basilica.ro

Protopopiatul Agnita la
Întâlnirea Tinerilor Ortodocși

din Craiova
(ITO Craiova 2019)

La începutul lunii septembrie, în perioada 05-08 septembrie 
a.c., a avut loc cea de a VI- a ediție din seria întâlnirilor tinerilor 
ortodocși din toată lumea. Gazda evenimentului a fost anul 
acesta Craiova sau cetatea Băniei. Evenimentul a stat sub 
umbrela motto-ului: „Cu toții suntem un Potir! Credință, 
nădejde şi dragoste”, care a făcut ca toate activitățile 
derulate, să sugereze importanța împărtășiriii de Dumnezeu 
în lumea aceasta și în lumea tinerilor. Declarația de tinerețe 
cu Hristos, a adunat la Craiova anul acesta peste 3000 de 
tineri din România, Republica Moldova, Ucraina, Grecia, 
Serbia, Albania, Macedonia, Germania, Franța, Belgia, Italia, 
Spania, Portugalia, Marea Britanie, Elveția, Turcia, India etc. 
Între delegațiile de tineri care au luat parte la eveniment s-a 
numărat si delegația Protopopiatului Agnita, care s-a alăturat 
Arhiepiscopiei Sibiului, luând parte la minunatul program, pe 
perioada celor patru zile.

Entuziasmul tinerilor a lăsat o impresie puternică în inima 
Craiovei, a Bisericii, dar și la nivelul fiecărui participant. Tinerii 
și-au schimbat opinii și s-au putut bucura de faptul că nu sunt 
puțini cei care se implică în Biserică, conchizând totodată, 
importanța faptului că ei sunt forța Bisericii, forța tinereții 
și curăției, de care lumea are nevoie astăzi. „Toți suntem un 
potir”, nu a făcut altceva, decât să le amintească celor prezenți 
și nu numai, că dragostea și schimbarea în bine pornește din 
legătura cu Dumnezeu, din Biserică. Timisoara va fi anul viitor 
(2020), gazda ITO din toată lumea. 

Redacția

Crucea
opțiunea de-a fi sau a nu fi în dragostea lui Dumnezeu
Fuga este o opțiune. Ezitarea este și ea o opțiune. A alege, însemnă a avea la 

îndemână opțiuni, de unde să faci alegerea. Viața, în complexitatea ei este suma unor 
opțiuni alese, ratate sau eșuate.

Fericirea, pe care o căutăm intră în procesul opțiunilor. Fericririle, pe care 
Mântuitorul le dă pe Munte, nu sunt altceva, decât o serie de opțiuni, pe care le avem la 
îndemână și care sunt validate de cuvintele Mântuitorului, care ne îndeamnă, în pofida 
tuturor suferințelor: „Bucurați-vă, că plata voastră este multă în ceruri (Mt. 5,12)!” În 
pofida tuturor durerilor, a tuturor înjosirilor pentru adevăr, dreptate, dragoste, bunătate, 
fruntea sus! cunoști pe Cineva, care dă viață, chiar și după moarte. Acceptându-ne 
durerile și bolile, cu privirea ațintită la Crucea Fiului lui Dumnezeu, acceptăm de 
fapt că ele nu sunt mai puternice decât viața, dată în dar de Dumnezeu. Nu sunt mai 
tari decât dragostea lui Dumnezeu, care redă bucurie, chiar și în iadul deznădejdii.

Opțiunea cerului, care transpare din fiecare moleculă și particulă, insesizabile 
ochiului la prima vedere, dar care de fapt definesc totul, este prezența lui Dumnezeu 
pe pământ. În realitate, când acceptăm să ne însușim și să transpunem în viața noatră 
programul lui Dumnezeu, alegem cerul și prezența lui Dumnezeu în viața noastră. 
Opțiunea devine astfel dreptul, pe care mi-l dă Dumnezeu să aleg sau nu, să moștenesc 
o ÎMPĂRĂȚIE A DRAGOSTEI.

Asta urmărim cu toții, în momentul în care facem alegeri. Urmărim să fim iubiți. 
Muncim, ca să ne arătăm dragostea față de copii. Plângem, ca să arătăm că avem 
nevoie de compătimire și susținere afectuoasă. Ne căsătorim, ca să iubim și să fim 
iubiți. Ne manifestăm în societate, ca să câștigăm aprecierea celorlalți. Vrem să fim 
băgați în seamă. Suntem ființe, care tânjim după dragoste. Dar nu o dragoste care 
rănește. Vrem una care să fie reciprocă. Dacă iubesc, dar nu sunt iubit, o să sufăr. 
Știm că această dezamăgire este extrem de dureroasă. De aceea, Dumnezeu vine 
în lume și oferă omului opțiunea de-a scăpa de angoase, care-l duc pe om în iadul 
deznădejdii. Interesant e că o face într-un mod extrem de violent. Nu pentru noi, 
ci pentru El. Absoarbe toată violența omului, minciuna acestuia, ticăloșiile și toată 
indiferența și ura și le transformă în dragoste, singurul antitdot împotriva nefericirii, 
fricii și tristeții noastre. 

Însăși Crucea, devine cheia, care din momentul sângelui lui Dumnezeu curs pe 
ea, este singura opțiune valabilă pentru antidepresie și pentru a rămâne bucuros și în 
furtună. Dumnezeu prin cruce, aduce astfel pacea, liniște lumii, dragoste, bucurie și 
lumină în întuneric. Nedreptatea lumii acesteia este biruită de faptul că Dumnezeu 
ne încredințează că El este viu. Nu mă mai pot speria pe mine, care sunt creștin, nici 
boala, nici nedreptatea, nici suferința, nici măcar moartea.

Crucea este o opțiune, care asumată alături de Dumnezeu, devine viață, viață 
adevărată. O viață care nu este consumată în jurul opțiunilor induse de strategiile de 
marketing ale societății de consum. Viața mea este un dar inestimabil, ca preț, așa cum 
ne avertizează Mântuitorul (Mc cap. 8), ca să nu ne risipim în acțiuni ce duc la eșec. 

Accesul la o astfel de viață plină de sens, în ciuda tuturor intemperiilor personale, o 
dă trăirea după Cuvântul lui Dumnezeu, fără a ne fi rușine să o mărturisim în public. 
E cea mai frumoasă opțiune să privești la crucea lui Hristos și să-ți dai seamă că ea 
nu mai este durere ci dragostea lui Dumnezeu pentru mine, un păcătos. Amin.

Pr. Iancu Andrei,
Coveș

Icoană aflată în Biserica din Săsăuș
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Pr. Constantin Necula în echipa primului centru de suport oncologic din Sibiu
Experiență considerabilă în consilierea pacienților și a familiilor lor în calitate de preot şi cursurile de specializare în psihologie sunt 

câteva dintre motivele pentru care a fost cooptat în proiect.
Deschiderea oficială a centrului va avea loc sâmbătă, 21 septembrie. Instituţia va putea fi vizitată, după inaugurare, între orele 10.00 și 

16.00, în cadrul Zilei porților deschise.
Primul centru de suport oncologic din Sibiu va oferi sprijin persoanelor afectate de cancer și familiilor lor, din momentul aflării 

diagnosticului, în timpul tratamentului și ulterior.
Pacienții care nu domiciliază în Sibiu, dar care urmează un tratament radioterapeutic în oraş au posibilitatea de a fi cazați în spațiul „Casa 

Sus Inima”.
Asociația „Sus Inima” este o organizație de caritate nonguvernamentală, înființată în Sibiu, cu scopul sprijinirii persoanelor afectate de 

cancer, atât a celor diagnosticate, cât și a familiilor și îngrijitorilor lor.
„Misiunea noastră este aceea de a elimina efectele cancerului ca o problemă majoră de sănătate, prin prevenire, informare și diminuarea 

suferinței legate de boală”, se menţionează pe site-ul asociaţiei.
Scopul proiectului este crearea unui spațiu în care pacientul sau aparținătorul să se simtă în siguranță și înțeles, prin facilitarea întâlnirilor 

cu alte persoane aflate în aceeași situație, dezvoltarea de noi relații personale și evitarea izolării sociale, crearea posibilității de a împărtăși 
informații despre diferite subiecte de interes, prin îmbunătățirea stării de spirit și a calității vieții.

Sursa: basilica.ro

Criza actuală a satului românesc
și implicarea Bisericii Ortodoxe în atenuarea acesteia

I. Concluzii
În „Elogiul satului românesc”, 

Lucian Blaga constata că: „A trăi 
în sat înseamnă a trăi în zariștea 
cosmică și în conștiința unui destin 
emanat din veșnicie(...). Mândria 
satului de a se găsi în centrul lumii și 
al unui destin ne-a menținut și ne-a 
salvat ca popor peste veacurile de 
nenoroc. Satul nu s-a lăsat ispitit și 
atras în „istoria” făcută de alții peste 
capul nostru. El s-a păstrat feciorelnic 
neatins în autonomia sărăciei și a 
mitologiei sale pentru vremuri când 
va putea să devină temelie sigură a 
unei autentice istorii românești.

Ne întrebăm astăzi dacă satul 
românesc mai trăiește, cum constata 
Lucian Blaga, în „zariștea cosmică”, 
sau dacă țăranul român mai poate să 
determine „destinul nostru ca neam, 
ca stat și ca putere culturală”, cum 
spera Libiu Rebreanu.

Este limpede pentru noi toți că 
satul românesc nu mai este astăzi 
tot ceea ce Lucian Blaga și Liviu 
Rebreanu considerau că este cu mai 
bine de 70 de ani în urmă, dar nici nu 
se poate spune că nimic din ce a fost 
în trecut nu mai poate fi recuperat 
sau cultivat astăzi, ca urmare a unor 
rupturi profunde existente între 
istoria sau tradiția bogată a satului 
românesc și situația lui actuală.

Satul nostru românesc a tezaurizat 
o mulțime de valori spirituale, morale 
și culturale, care trebuie aduse din 
nou în actualitate, fără a cădea însă 
într-o nostalgie a repetiției trecutului. 
Iar Biserica Ortodoxă, prin preoții 
de la amvon, poate contribui în mod 
hotărâtor la aceasta. Identificând 
cu precizie și finețe problemele cele 
mai stringente ale satului românesc, 
Întâistătătorul Bisericii noastre, la 
deschiderea lucrărilor Conferinţei 
pastoral-misionare semestrială 
de primăvară a clerului din 
Arhiepiscopia Bucureştilor din 13-
14 mai 2019, a recomandat un set de 
măsuri concrete pentru revigorarea 
vieții satelor:

1. Înfrățirea parohiilor mai darnice 
din mediul urban cu parohii mai 
sărace din mediul rural, pentru a oferi 
sprijin frățesc spiritual (încurajare) 
și material (financiar, alimentar, 
haine, materiale de construcții pentru 
biserică, pentru casa parohială și 
pentru activități social-pastorale);

2. Organizarea de biblioteci la 
sate prin donare de cărți;

3. Acordarea de burse elevilor 
inteligenți și harnici de la sate ca să 
continue școala în mediul rural și 
apoi eventual în mediul urban;

4. Cumpărarea, renovarea și 
dotarea unor case de la sat, care au și 

grădină, de către parohii de la oraș, 
pentru folosirea lor drept case de 
vacanțe și pentru a dezvolta activități 
în favoarea satului;

5. Încurajarea și ajutorarea 
concretă a sătenilor de-a păstra și 
cinsti memoria înaintașilor prin 
îngrijirea cimitirului, a crucii 
eroilor, dar și oferirea de date pentru 
întocmirea monografiei fiecărui sat 
românesc de astăzi;

6. Organizarea de tabere de 
tineret la sate, pentru a desfășura 
pelerinaje, activități culturale, social-
filantropice și ecologice în mediul 
rural, în colaborare cu preoții de la 
sate și cu autoritățile locale;

7. Încurajarea tinerilor de-a 
dezvolta proiecte economice atractive 
în mediul rural, ca de pildă ferme 
de familie rentabile (zootehnice, 
legumicole, pomicole, apicole ș.a.).

În finalul conferinței Părintele 
Patriarh a concluzionat: „Astăzi, satul 
românesc trebuie ajutat de către 

toți  locuitorii orașelor, dar mai ales 
de către cei care s-au născut la sat 
(ei sau părinții lor) și pot înțelege și 
exprima mai ușor, în același timp, 
dragostea pentru valorile spirituale 
ale satului românesc și pot oferi 
ajutorul lor concret de care satul are 
nevoie. Desigur, putem învăța și de 
la unele țări din Europa Occidentală, 
cum sunt astăzi ajutate satele să-și 
păstreze identitatea specifică satului 
(arhitectura rurală, mai puțină 
aglomerație și mai puțină poluare) 
și, în aceleași timp, să fie sate atractive 
pentru locuitorii lor prin condiții de 
trai decente: electricitate, acces auto, 
canalizare etc. Cu sprijinul ierarhilor 
români din Europa Occidentală, vom 
ajuta pe unii părinți protopopi să 
viziteze câteva sate din Italia, Austria, 
Elveția și Germania, pentru  a se 
inspira din ceea ce este experiența 
pozitivă.

Pr. Grama Bogdan,
Cornățel

din numărul anterior
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Ei s-au născut în octombrie

Micloș Rozalia  96 de ani 08 oct  Ghijasa de Sus
Popiță Elisabeta 95 de ani 24 oct  Metiș
Irod Anica   94 de ani 23 oct  Ghijasa de Sus
Băjan Constantin 94 de ani 25 oct  Marpod
Bărdaș Ioan  93 de ani 23 oct  Retiș
Opriș Maria  93 de ani 24 oct  Mihăileni
Bârsan Elena  93 de ani 28 oct  Alțîna
Nistor Maria  92 de ani 09 oct  Șalcău
Căliman Maria 92 de ani 17 oct  Cornățel
Hordobeț Ironim 91 de ani 14 oct  Ilimbav
Demian Maria 91 de ani 20 oct  Nucet
Toma Sora  90 de ani 12 oct  Mihăileni
Alamă Eleonora 90 de ani 18 oct  Marpod
Stoichiță Maria 89 de ani 02 oct  Șomartin
Rafailă Frosina 89 de ani 12 oct  Șomartin
Stănilă Ioan   89 de ani 24 oct  Mihăileni
Morar Lazăr Ana 88 de ani 21 oct  Roșia
Vâju Ana  87 de ani 21 oct  Săsăuș
Spechea Victoria 87 de ani 23 oct  Șalcău
Geană Zosim  86 de ani 26 oct  Retiș
Bodorodea Elisabeta 86 de ani 09 oct  Nucet
Reger Susana  86 de ani 15 oct  Roșia
Tobiaș Eugenia 86 de ani 19 oct  Alțîna
Boghiu Iuliana 85 de ani 21 oct  Daia
Draga Maria  85 de ani 24 oct  Moardăș
Foloba Victoria 85 de ani 25 oct  Vărd
Nimereală Viorel Ioan 84 de ani 02 oct  Șomartin
Herciu Sava Ana 84 de ani 02 oct  Ghijasa de Sus
Gal Sabin  84 de ani 03 oct  Brădeni 
Gherghel Voichița 84 de ani 09 oct  Bruiu
Popa Maria  84 de ani 22 oct  Nou
Varga Ana  84 de ani 23 oct  Bruiu
Lie Dumitru  84 de ani 23 oct  Șomartin
Oprean Ana  83 de ani 05 oct  Ghijasa de Sus
Lascu Viorica  83 de ani 07 oct  Dealu Frumos
Basarabă Paraschiva 83 de ani 19 oct  Benești
Albu Nicolae  83 de ani 20 oct  Răvășel
Hismen Ecaterina 82 de ani 02 oct  Roșia
Canciu Paraschiva 82 de ani 21 oct  Șalcău
Subțirel Traian 82 de ani 21 oct  Alțîna
Bârsan Magdalena 82 de ani 28 oct  Brădeni
Zgătar Valeruța 82 de ani 29 oct  Nou
Hunta Eugenia 81 de ani 09 oct  Nou
Gherghel Maria 81 de ani 11 oct  Bruiu 
Hantău Emil  81 de ani 15 oct  Țeline
Crancea Voichița 80 de ani 04 oct  Brădeni
Carculea Ioan  80 de ani 16 oct  Dealu Frumos
Bica Maria  80 de ani 18 oct  Vărd
Felldeoiu Ana  80 de ani 26 oct  Chirpăr
Chirilă Ana  80 de ani 29 oct  Brădeni
Nițu Elena  80 de ani 29 oct  Agnita

Noi le dorim sănătate, bătrânețe liniștită și bucurii din partea urmașilor
Celor care nu mai sunt le dorim odihnă veșnică de-a dreapta tatălui

La joc pe Valea 
Hârtibaciului

Dansuri de perechi
Dansul de perechi a apărut către sfârșitul Evului Mediu, fiind un produs al Renașterii, al laicizării 

generale a vieții. În Transilvania este semnalat în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, cu toată opoziția 
Bisericii.

Purtata
În satul tradițional jocurile urmau într-o succesiune riguroasă, legate în suită, într-un ciclu de joc. Suita 

ciclică era socotită un joc, pe parcursul căruia partenerii nu se schimbau. În cadrul ciclului de joc purtata 
precede întotdeauna învârtita, ea nu se dansează niciodată singură.

Purtata e dans de perechi și se joacă în formație de coloană, disciplinat, cu un conducător de joc 
și ocolindu-se spațiul de joc. Tempoul e lent, ceea ce-i conferă o tentă de solemnitate ceremonială. 
Partenerii se țin de mână și fac pași de promenadă, ocoliri ale fetei în jurul băiatului, piruete pe sub 
mână și mișcări de joc fecioresc (sărituri, bătăi în pinteni, bătăi cu palmele pe segmentele picioarelor). 
Fata e permanent în exteriorul cercului. În înțeles regional, a se purta înseamnă a se mișca, a merge, a 
se comporta. În joc feciorul poartă fata în cerc sau în jurul său ori fetele se poartă plimbându-se în jurul 
partenerului. Termenul explică în mare parte caracterul mișcării în dans: lin, lent, liniștit. Deplasarea se 
face în sens invers mersului acelor de ceasornic.

În Ilimbav, după ce jucau de băț, feciorii mergeau roată și strigau, făcând semn fetelor:
Așa merge lelea-n târg,
Cu mâna badii făcând;
Cum mergea, lelii-i plăcea
Și nimica nu zicea!

Strigătură din Vecerd la purtată:
Poartă-te, mândruțo, poartă
Pân-or sta junii la poartă,
Că, dacă s-or depărta,
Apoi poți și dormita!

„Purtata” se juca în cerc, în Săsăuș, băiatul având o fată sau două. Strigătura caracteristică era:
Poartă-te, mândruță, poartă,
Când trec junii pe la poartă
Că, dacă s-or depărta
Geaba, mândro, te-i purta!

Purtata era al treilea joc în Benești, după sârbă și hațegană. Se juca pe melodie de învârtită, într-un 
cerc mare. La început perechile sunt față-n față, apoi fetele se purtau în față și înapoi, duse de mâna 
băiatului. După ce se purtau înainte, fetele se întorceau și mergeau băieții înainte

(va urma)
Prof. Mircea Drăgan-Noişteţeanu

SONET
Francisc Lorinczi

Ne pârguim ca poame sub cerul azuriu
Mustind de fericire, ciorchini împodobind altarul
Răpuși de miezul dulce, de fructul auriu
Ne umplem cu fântâna ce dăruiește harul.
Ne perindăm prin astre să căutăm lumină
Până-n depărtarea oarbă, sporindu-ne orgoliul
Ne-ascundem stalactită într-o lugubră mină
Și ne hrănim banchiza sufletului-sloiul.
Suntem și Caini și Abeli în cumpăna vieții
Alegem și arginții și-n lanuri să ne scăldăm 
Umblând mânați de furii prin țarinile minții
Să căutăm altare, ofrande să-nălțăm.

 După iluzii-n goană ne măsurăm căderea
În timp ce pierdem aripi ne piere şi iubirea

de școală
Iosif Sinai

nimic mai mult decât tu
firul de iarbă stăpânit de talpa trecătorului grăbit
un ghiozdan în erupție vulcanică
aruncă fragmente de vieți creatoare
obsidian lovit de neliniști
spintecă textul trecutului lăsând cicatrici
pe o potecă în corvezi aristocrate
fără discursuri / fără cravată la un gât obosit /
în urcuș lin cu soarele-n față
răsfoim destinul curbat după coperta a patra
sfidând imaginarul ospăț canin
o școală unsă cu slănină
și vise spintecate-n urmă
prin rugăciunea celor dragi
aduni fărâme de cuvinte medicinale
abandonate în câmp deschis
la începutul anotimpului de cules
ciorchine de zâmbete
recomandate preventiv
stângăciilor crispate
pe tabela de marcaj a viitorului
ai parte când ai carte

Psalmul copilăriei
 Daniela Pănăzan Lorinczi

Te căutam prin neguri 
Și-adormeam gândindu-mă
La Tine, știut-ai așteptarea-mi
Tulburătoare-n rugăminți?

Te citeam prin Lumini
Și-ațipeam visându-mă
În Casa Ta, văzut-ai Bucuria
Născătoare-n neprihăniri?

Te întâlneam prin uliți
Și-așterneam trezindu-mă
Covor de finic, aflat-ai
satul meu la colț cu veșnicia
clipei de Iubire ce dăruitu-ne-o-ai
când eram copii și în vecernii
îți desenam chipu-Ți senin?

Tu veneai prin cânturi
Noi te găseam prin jocuri...
Tu veneai prin Liturghii 
Noi te-aflam prin copilării...

doamna cafenie

Ioan Gligor Stopiţă

s-a veştejit azi noapte-n ceruri înc-o stea
căzând aprinsă la margini de amurguri,
fluturii rămaşi în vie printre struguri
s-au sinucis bezmetici la fereastra mea...

vântul din Cindrel s-a rupt printre ecluze
şi-a străbătut oraşul cu femeia 
ce-a plâns sfâşâitor şi cu sarcasm pe buze; 
vai, ce „barbar plângea femeia aceea”...

azi noapte mi-a bătut în uşă-o Doamnă,
brutal fardată, la gât cu şal de vulpe, 
cu blugii vineţii mulaţi pe dolofane pulpe
şi iie cafenie: fermecătoare toamnă...

azi noapte mi-a bătut cu degetu-n fereastră 
femeia aceea brună... Doamna din Sonete,
misterioasă, rece, în rochii de măiastră,
ce vine noaptea, poeţii să-i deştepte...
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SC ArtMarin Special SRL angajează:
- 1 tehnician pentru operațiuni print, studii - liceu
- 1 lucrător în ateliere de modele ( servicii, pictură, croitorie)

Studii: liceu
Punct de lucru: Agnita, sat Ruja,
Informații suplimentare: tel 0731 711 080

CERCETAȘII DE LA NOCRICH
I-am întâlnit mereu, pe șosea, pe câmp, prin localități și mai ales prin târguri de produse tradiționale. Sunt foarte tineri, merg organizați conduși de un lider și poartă 

cravata specifică, simbolul internațional al cercetașilor. În lume sunt peste 40 de milioane și fac parte din Organizația Mondială a Cercetașilor.
Centrul din Nocrich a luat ființă în 2010 și funcționează în casa parohială a bisericii evanghelice, pe care au salvat-o de la ruinare și pentru care plătesc chirie. Pe aici se 

perindă anual peste 600 de cercetași proveniți din toată lumea.
Sunt tineri frumoși, curajoși, cu vârsta între 18 și 20 de ani, dispuși să învețe diverse meserii, să învețe să trăiască în natură dar mai ales să învețe să-și ia soarta în propriile 

mâini și să trăiască frumos. Cei care au trecut pe la Nocrich și pe Valea Hârtibaciului, le place să revină
La Centrul din Nocrich produc obiecte de ceramica pe care le vând, acestea fiind o sursă de venituri. Dacă îi întâlniți în târguri, ajutații cumpărându-le produsele.
Să-i lăsăm să se prezinte:
Comunitate și Voluntariat
Centrul Cercetășesc Nocrich – H. C Habermann este primul centru educațional scout din 

România. Înființat de Organizația Națională “Cercetașii României” în anul 2010, acesta 
funcționează în fosta casă parohială evanghelică, monument istoric din 1797, restaurat de 
voluntari din diferite țări ale lumii.

Datorită voluntarilor, astăzi centrul educațional este un loc primitor unde poți trăi o 
experiență interculturală unică și poți beneficia de programe educaționale variate.

Pe lângă atenția deosebită pentru artă și cultură, Centrul Cercetășesc Nocrich promovează 
voluntariatul și implicarea în comunitate. Centrul Scout funcționează doar datorită 
voluntarilor, atât din cadrul ONCR, cât și din întreaga lume.Începând cu 15 ani, tinerii pot 
propune și dezvolta proiecte personale, pot lua decizii și coordona procese, asumându-și 
roluri și responsabilități. La Nocrich Scout Centre se pot bucura de cea mai bună școală a 
învățării prin acțiune, în care tinerii sunt direct implicați în procesul lor de învățare.

Un rol important în activitatea centrului este implicarea în comunitatea locală din satul 
Nocrich. Voluntarii desfășoară periodic activități socio-educative cu copiii din sat, având în 
acest moment un grup de “lupișori” (cercetași între 7-10 ani) și un grup de temerari (copii 
între 11-14 ani). În continuare ne propunem să creștem și mai mult impactul în comunitate, 
întărind parteneriatul cu localnicii și implicându-i direct în activitatea zilnică a centrului scout.

Educație și meșteșug: Ceramica de Nocrich
Unul dintre programele unice ale centrului cercetășesc este Ceramica de Nocrich, atelier lansat în anul 2014 pentru a trezi interesul copiilor și tinerilor pentru arta și 

meșteșugurile tradiționale ale Văii Hârtibaciului. Creațiile sunt realizate de meșteri olari și voluntari ai centrului în cadrul unui proces de învățare, integral manual, utilizând 
doar materiale naturale și având respect pentru tradiție.

 Ce facem mai exact la atelier?
Atelierul de ceramică oferă în acest moment atât produse, cât și ateliere educaționale în care poți descoperi minunata artă a olăritului. Împreună, creăm cu drag:

-Obiecte unice ( pahare, căni, boluri, medalioane, magneți și vaze) lucrate de cercetași, voluntari sau vizitatori în 
cadrul atelierelor de modelat, pictat sau decorat

-Ceramică transilvană din sec. XVIII, modele săsești deosebite, refăcute în atelier de meșteri olari și cercetași
”Cocoși” tradiționali așezați pe acoperișurile caselor săsești. Pentru prima dată după 80 de ani, acest obicei a fost 

readus la viață în cadrul atelierului de Ceramică, pentru a sprijini proiecte de restaurare a caselor vechi din Valea 
Hârtibaciului.

Cel mai frumos este că oricine are dorință și curiozitate poate vizita și învăța în atelierul nostru. Despre noi – Atelierul 
de olărit de la Centrul Cercetășesc Nocrich

Luăm un meșteșug uitat de 100 de ani în Valea Hârtibaciului, ce obișnuia să fie practicat de sașii transilvăneni, și câțiva 
voluntari cu viziune adunați la Nocrich, în apropierea Sibiului…iar după 2 ani și puțin de descoperit tainele olăritului, 
se naște Ceramica de Nocrich. Pare simplu, nu? Esențial e că pasiunea e cea care oferă continuitate întregii noastre 
activități. Restul poveștii o aflați de acum înainte…

La Centrul Cercetășesc Nocrich – H.C. Habermann, din anul 2014, 
apropiem oamenii de ceramică și olărit. Ducem pasiunea pentru acest frumos meșteșug, prin cei ce experimentează joaca 
cu lutul, departe în România și-n lume…Suntem bucuroși să vedem că această ocupație este actuală și-n aceste vremuri, 
și că avem tineri cu potențial.

Cu speranță, ne dorim să dezvoltăm Ceramica de Nocrich pentru a avea un atelier autosustenabil, care să promoveze un 
meșteșug vechi și să ofere activități educative pentru cei interesați de ceramică și olărit.

Scrieți și voi o parte a acestei povești, cu o vorbă bună dată mai departe, o achiziție sau o idee! Împreună putem să 
popularizăm meșteșugul, să încurajăm pasiunea tinerilor pentru artă și tradiție, să susținem educația non-formală, să 
trăim în comuniune cu ceea ce ne înconjoară.

Povestea noastră pe îndelete:
Pe roata olarului, mâinile noastre fugeau pierdute la început…Asta nu ne-a oprit, am găsit adevărați meșteri care să 

creadă în noi și să ne împărtășească cunoștințele lor. Am descoperit cu pași mici tainele lutului sub îndrumarea lor.
Meșterul olar Csaba Balint ne-a învățat cum fiecare bucată de lut poate să devină ceva spectaculos și unic. Când 

nu ne-a încântat cu iscusința mâinilor sale într-ale modelatului, ne-a surprins cu acorduri de chitară ce ne-au oferit 
entuziasmul de a continua. El ne este alături mereu și ne vizitează adesea pentru a modela produsele pe care noi le 
finisăm prin ardere, pictură sau sculptură.

Artista vizuală Ramona Stanca e cea care a modelat și pictat alături de voluntarii și cercetașii noștri în camp-uri și la 
ateliere. Mulți tineri au îndrăgit să lucreze cu ea, fiind intrigați să descopere că și ei pot să creeze produse extraordinare, 
cu răbdare și interes  pentru a învăța. Așa, am văzut cum unii dintre ei au fost vrăjiți de complexitatea procesului de 
creație, cum au lăsat multe ore să treacă în timp ce lucrau cu dare și s-au întors cu drag să mai progreseze. Bucuria ce 
se citește pe chipurile lor atunci când produsul final iese din cuptor e cea mai frumoasă recompensă pentru timpul 
investit.

Mulți simt că în atelier timpul are altă valoare, iar perspectivele asupra olăritului sunt mereu diferite. O formă de 
exprimare, un prilej de relaxare, o joacă, un exercițiu de dexteritate…câti oameni au fost aici, tot atâtea impresii. Noi 
vedem în practicarea acestui meșteșug un potențial educațional și profesional mare. Cercetașii au înțeles că joaca cu 

lutul este o formă de învățare și au realizat că mâinile lor pot să fie tare iscusite cu puțină practică. Unii voluntari au descoperit că au o înclinație specială pentru pictat și 
au început colecții întregi de produse. De-a lungul celor doi ani de activitate, cert este că sufletul atelierului au fost mereu voluntarii și cercetașii.

Mai mult decât orice, se investește timp și pasiune în produsele pe care le vedeți la noi. Avem deschidere să răspundem dorințelor voastre mereu, tot ce trebuie să faceți 
este să ne contactați: nocrich@scout.ro .

Vom continua să ne dezvoltăm deprinderile pentru a răspunde cât mai bine așteptărilor celor care ne susțin. Și pentru că vrem să dăm mai departe din ceea ce noi am 
învățat, vă așteptăm să ne treceți pragul la Nocrich sau să participați la evenimentele pe care le vom organiza.


