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„Și care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă”

Publicație lunară a Asociației Valea Hârtibaciului
Gazeta Hârtibaciului

(Marcu, 10.44)

Numărul 165, MARTIE 2020

Conducerea Muzeului de Istorie ,,Valea Hârtibaciului” Agnita dorește să mulțumească din nou adevăraților ,,mecena” ai muzeului. Primăria 
Agnita susține financiar muzeul, dar e nevoie de mai mult pentru a supraviețui. Am făcut din nou apel la oameni care mai cred în artă, 
istorie, cultură. Ei sunt cei care protejează si sprijină muzeul din Agnita cu bani pentru restaurarea obiectelor de patrimoniu și mai buna 
funcționare a instituției noastre. Oameni cu suflet nobil au donat obiecte vechi, de patrimoniu cu valoare istorică, documentară, necesare 
cercetării și studiului educațional. Enumerăm pe cei care au făcut donații de obiecte de etnografie, obiecte de artă, cărți care au intrat în 
patrimoniul Muzeului de Istorie Valea Hârtibaciului Agnita in anul 2019.

Primăria Agnita, Pantelescu Doina, profesor doctor Florina Grecu, profesor Sofron Otilia, profesor Marina Floriță, Vasiu Maria, Barb 
Mihaela, Omir Nicoleta, profesor Iancu Mihăilă, Filippi Kurt Wilhelm (Brașov), profesor Varga Ioana, Rodica Țichindelean, profesor 
Gavriliu Nicoleta, Ligia Fulga, Buta Nicoleta, Tatu Nicolae, Mihalcea Leontina, Diaconu Rodica, profesor Tecușan Ana, Ofelia Rodina, 
Helmut Lerner, doctor Simona Mănică, Cristina Maria Banciu

Toți am devenit ,,Prietenii Muzeului de Istorie ,,Valea Hârtibaciului” Agnita, înțelegem 
tainele trecutului, respectăm tradiția și valorile patrimoniului muzeal, păstrăm cu sfințenie 
obiectele vechi și ne bucurăm când sunt admirate de cât mai mulți vizitatori ai muzeului. Vă 
invit să vă convingeți citind ,,Caietul de Impresii” al muzeului.

muzeograf Mihaela Nevodar
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DRAGI HÂRTIBĂCENI
Redacția Gazetei Hârtibaciului vă urează

ca Sfintele Paști să vă găsească sănătoși,
să trăiți în pace și bucurie marea sărbătoare

a Învieri Domnului și  să vă bucurați
de sănătatea celor dragi!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Daniel Andree, curatorul bisericii 
evanghelice Sfânta Magdalena, a avut 
bucuria să-i primească în casa parohială 
a bisericii pe toți cei care au contribuit la 
realizare proiectului, „Lucrări de reparații, 
conservare și introducere în circuitul turistic 
la ansamblul bisericii evanghelice fortificate 
din Ruja”.

Despre proiect și despre cei care au 
participat la realizarea lui a vorbit, din partea 
echipei de management, consultantul Elena 
Curcean.

Proiectul, în valoare totală de 1,394 
milioane de lei, finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, a fost 
demarat în 2 februarie 2018 iar în prezent, 
fiind aprobată toată documentația, vor 
începe lucrările propriu zise.

Se vor realiza lucrări de reabilitare a 
ansamblului bisericii prin intervenții 
pentru asigurarea integrității și stabilității 
construcțiilor și cu rol de înlăturare a 
factorilor ce pun în pericol starea acestuia

Prin proiect se prevede digitizarea acestui obiectiv de patrimoniu realizarea unui plan de marketing, cu acțiuni socio-culturale care să-l consacre ca un 
important centru de atracție turistică pe Valea Hârtibaciului.

Vorbind despre proiect, Friedrich Gunesch, secretar general al Bisericii Evanghelice C.A. din România a menționat faptul că este al doilea mare proiect 
pe Valea Hârtibaciului și că se înscrie pe ideea puneri în valoare a salbei de biserici cetăți din această parte a Transilvaniei, monumente de interes local 
național și internațional. A apreciat calitățile echipei de construcții de la SC Unicons care și-au demonstrat competența la alte lucrări similare și lucrează 
în prezent și la biserica din Agnita.

Despre importanța proiectului și despre convingerea că va fi realizat la cel mai înalt nivel au vorbit, arhitectul Bucur Ioan în calitate de proiectant, Zsolt 
Demeter reprezentantul constructorului, inginerul specialist atestat la M.C. Marius Dan Pascariu. 

Preotul Reinhard Boltres, parohul celor două biserici beneficiare de fonduri UE, le-a mulțumit tuturor celor care au muncit pentru acest proiect și și-a 
exprimat convingerea că va fi realizat bine și la termen. Le-a mulțumit în special rujenilor din Germania care nu și-au uitat locurile natale și au contribuit 
la realizarea lui.

Foarte emoționat a vorbit Daniel Andree curatorul bisericii, explicând că de douăzeci de ani visează la această clipă. În numele consătenilor care n-au 
putut participa , le-a mulțumit celor care au reușit să realizeze proiectul și celor care vor munci la realizarea lui.

Comunitatea rujenilor a preluat în comodat întregul ansamblu al bisericii, pe o perioadă nedeterminată cu scopul de a gestiona acest punct turistic 
important,

de a-l proteja și promova. 
A urmat o vizită la biserică, precedată de o primă săpătură făcută de beneficiarii proiectului, simbolizând începerea lucrărilor.
Peste doi ani Valea Hârtibaciului va avea încă un frumos punct turistic.

I. Barsan

Noblețea
Obligă
Biserica cetate din Ruja,

un viitor punct turistic
pe Valea Hârtibaciului
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Gânduri line și senine, în preajma sărbătorilor de Paști…
Rostite sau scrise de părintele-profesor Constantin Necula (n.19 iulie 
1970, Braşov), de la Facultata de Telogie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, a 
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu: 
• „Noi postim ca să ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui Hristos, cu 
viață … Şi în principal să înţelegi pe unde mai ești ca om…”.
• „Sărbătoarea Învierii este prima duminică din orice istorie a 
creștinismului”.
• „Liturghia este prima comuniune între Oameni și Îngeri”.
• „Paștele: O manifestare a demnităţii umane”.
• „Hristos învie ca să ne înveţe să fim oameni. El învie și ne redă omenia”.
• „Spovedania: Reîntâlnirea cu Dumnezeu. Oamenii vin la spovedanie să 
spună adevărul. Să se simtă liberi să o ia de la capăt. Spovedania nu este o 
știinţă, iar teologia este un fel de metaștiinţă, un pic mai sus decât știinţa”.
• „Trebuie să fim buni tot timpul. Creștinul este omul Învierii tot timpul. 
Dacă nu este omul Învierii moare”.
• ”Toți care vin la Biserică sunt tineri, de vârste diferite, dar sunt tineri”.
• „De ce să ducem copiii la Biserică ?. Ca să se obișnuiască cu frumuseţea, într-o lume visată, într-o lume care pierde frumuseţea culorilor, pierde 
frumuseţea chipurilor (…) Şi ce îmi place cel mai mult că avem o biserică de pici! Să vezi puștii cum se uită la Iconostas. Pentru ei Biserica 
are gustul pâinii și zâmbetul părintelui”. 
• Prefațând miracolul petrecut în Duminica Floriilor: „Un început de veac nou sub semnul învierii lui Lazăr, semn al învierii noastre. Mesia 
vine în Ierusalim pe mânzul asinei, tocmai pentru ochii curaţi și credincioși ai copiilor. De Florii priviţi-vă în ochi copiii și sărutaţi-i. Paștile 
lor au început. Cu ei Hristos străbate străzile Ierusalimului în siguranţă. Glasurile lor, mereu unite cu ale Îngerilor, vestind veșnicia Învierii”.
• ”S-a închis școala, dar am deschis o Şcoală mare – România care luptă pentru viață! Țara este una singură pentru toți. Toți suntem Țara. Şi 
avem obligația să o dovedim”.
Alte gânduri, alți gânditori.  
• Într-o atât de înălțătoare zi, precum cea apropiată a Învierii Domnului Iisu Hristos (duminică, 19 aprilie), nimeni și nimic nu ar dreptul să 
moară. Iar precum ne-a îndemnat părintele-duhovnic, Arsenie Papacioc (1914-2011), ar trebuii „Să știm să murim și să înviem în fiecare zi”.
• Nu uitați ca de sărbătoarea creștinească denumită Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile) să îmbrăcaţi mormintele celor dragi în ramurile 
înverzite și înmugurite ale salcilor de pe malurile apelor curgătoare. Le vor aduna în braţele lor copiii, nepoții și strănepoții noștri, însoţiţi de 
cântecele de rugăciune și închinare ale venerabilului crâsnic-oier Picu Pătru-Pătruţ (1818-1872), din Săliștea Mărginimii Sibiului:
„Veniți cu toți, de-mpreună/Să-mpletim și noi cunună/De odrasle înverzite/Şi de stârpări înflorite;/Pe Iisus să-ntâmpinăm/Şi lui să ne-nchinăm/
Şi-ale noastre veșminte/Să le-așternem înainte/Fraților…”
Înainte cu o zi de cea de-a 6-a Duminică din Postul Mare (sâmbătă, 11 aprilie), românii ortodocși și cei  greco-catolic vor cinsti, prin slujbe 
religioase și rugăciuni, sărbătoarea denumită în popor „Sâmbăta lui Lazăr”. Fi-va atunci, ajunul Florilor, pentru ca luni, 13 aprilie, să intrăm în 
Săptămâna Mare a Patimilor, încheiată cu ivirea zorilor Învierii Domnului Iisus Hristos, marcând prima din cele trei zile ale Sfintelor Sărbători 
Creștine ale Primăverii și Paștilor (19, 20 și 21 aprilie).

P.S.
Într-un spital din Napoli-Italia
O bătrânică, infectată cu coronavirus, simțind că i se apropie sfârșitul vieții, o roagă pe asistenta medicală de salon să-i facă legătura video prin 
telefon cu nepoțica ei, Grațiela, româncă după mamă.
-Scumpa mea nepoțică dragă, bunica te îmbrățișează și te roagă să nu o uiți. Să rămâi tot atât de cuminte și de frumoasă! Îmi pare nespus de 
rău că nu te pot săruta pe frunte. Ai grijă de părinții tăi și de bunicii din România! 
-Îți promit, dragă bunicuță. că în curtea casei tale și a noastră voi sădi un măslin care să-ți poarte numele. EL N-ARE MOARTE! 

Sibiu, marți, 17 martie 2020
A consemnat, Ioan Vulcan-Agnițeanul

De la Poliție …
Chiar dacă atribuțiile polițiștilor s-au înmulțit 

datorită pandemiei de coronavirus, aceștia nu 
au lăsat deoparte activitățile uzuale. Mai ales că 
sunt persoane care încearcă să profite de această 
stare de fapt și încalcă legea crezând că atenția 
autorităților este îndreptată în altă parte.

Că nu este așa o dovedesc acțiunile pe linie 
rutieră prin care au fost depistați B.D.C. de 28 
de ani din Chirpăr care circula cu o autorizație 
provizorie expirată, S.N. de 18 ani din Alțina 
care se afla la ghidonul unui moped neînregistrat 
și neînmatriculat fără să posede permis de 
conducere sau O.I.O. de 27 de ani din Agnita în 
mașină căruia au fost descoperite pliculețe cu o 
substanță ierboasă ce s-a dovedit a fi un drog de 
risc, interzis prin lege. La Hosman pe DJ106, a 
fost depistat L.D.I. de 50 de ani din Agnita care 
încredințase spre conducere un ansamblu auto 
și remorcă numitului S.I. de 64 de ani, tot din 
Agnita, persoană care avea permisul de conducere 
suspendat. 

Ca de obicei, încălcarea regulilor de circulație 
provoacă și accidente. La Cornățel, A.R.A. de 
22 de ani din Nocrich, a efectuat o depășire 
neregulamentară a unei coloane de mașini, 
încălcând banda continuă de pe mijlocul drumului, 
și a intrat în coliziune cu autoturismul condus de 
P.I.A. de 19 ani din Sibiu, care efectua o manevră de 
virare la stânga din coloană. Ca urmare a coliziunii 
P.I.A. a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu cu 
multiple traumatisme care au necesitat internare.

Bineînțeles că și alcoolul poate fi o cauză de 
accident. A simțit-o pe pielea lui T.V.A. de 26 de ani 
din Agnita care, într-o curbă la dreapta, a pierdut 
controlul volanului și s-a izbit de un cap de pod. 
S-a ales cu zgârieturi și cu un test care a indicat o 
alcoolemie de 1,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La Alțina, munca specifică de poliție a dus la 
descoperirea în flagrant numiților S.M. de 19 ani 
și R.V. de 21 de ani, ambii din localitate, în timp 
ce tranșau o oaie furată. Tot în flagrant au fost 
depistați L.R.F. de 17 ani din Nocrich și V.H.C. de 
14 ani din Ghijasa de Jos, în timp ce sustrăgeau 
țigarete dintr-o societate comercială din Marpod.

Tot prin activități specifice muncii de poliție, la 
Iacobeni, au fost identificați L.F. de 32 de ani din 
Jibert, Brașov și N.G.S. de 22 de ani din Făgăraș 
care comercializau pește proaspăt fără a avea 
documente de proveniență precum și G.I.A. de 
17 ani din localitate care, a șantajat-o cu fotografii 
compromițătoare pe M.A., minoră, în vederea 
întreținerii de relații intime.

Un grup de trei persoane au fost surprinse la 
tăiat ilegal de lemn, pe raza localității Chirpăr, de 
către un inginer silvic și un pădurar. P.D.I. de 21 de 
ani, P.V.A. de 18 ani și N.R.N. de 22 ani au proferat 
amenințări la adresa lucrătorilor silvici în timp ce 
se depărtau de la locul faptei. Astfel că cercetările 
asupra lor se vor ocupa și de acest aspect.

Doi minori din Nocrich au fost identificați ca 
fiind autorii furtului a două biciclete din incinta 
Centrului de Cercetași din localitate, în scurt 
timp de la comiterea faptei. Cercetările au dus 
și la recuperarea bunurilor furate care au fost 
înapoiate proprietarului.

Polițiștii s-au confruntat în ultima vreme cu trei 
cazuri de „deces la domiciliu” – la Iacobeni P.M. de 
55 de ani din localitate, la Fofeldea L.D. de 60 de 
ani Hosman și la Ighișul Vechi R.I. de 68 de ani din 
localitate. Chiar dacă P.M. nu prezenta urme de 
violență care să indice o eventuală infracțiune, L.D. 
era o persoană cunoscută cu afecțiuni medicale 
iar R.I. a decedat pe stradă, după ce i s-a făcut rău, 
în ciuda manevrelor de resuscitate ale S.M.U.R.D.; 
toate cele trei corpuri neînsuflețite au fost trimise 
la Serviciul de Medicină legală Sibiu în vederea 
stabilirii cauzelor exacte ale deceselor.

Dacă tot am vorbit de „decese la domiciliu” 
– adică persoane decedate acasă sau pe stradă 
datorită unor cauze naturale, accidentale (infarct, 
accident vascular cerebral etc.) – în contextul 
pandemiei de coronavirus constatăm că acest 
lucru se poate întâmpla oricăruia dintre noi. O 
infecție virală este o cauză naturală a unui posibil 
deces. Și cum oricare dintre noi putem fi infectați, 
oricare dintre noi putem deveni victime. Ca atare 
vă rugăm să respectați prevederile ordonanțelor 
militate cu privire la starea de urgență. Rămâneți 
izolați în case, ieșiți cât mai puțin posibil, evitați 
contactul cu alte persoane dar mai ales respectați 
indicațiile celor care astăzi se află pe baricade, în 
lupta cu virusul.

Chiar dacă gândurile lor se îndreaptă către 
familie, către cei lăsați în casă, polițiștii de pe Valea 
Hârtibaciului luptă în prima linie pentru sănătatea 
dumneavoastră, …

… mereu alături de dumneavoastră !

Orice situație de criză socială este un moment de decantare a omului de animal.
Cel mai greu într-o situație de criză este să rămâi om. Adică să gândești și să acționezi cu gândul mai mult la cei din jurul tău și mai puțin la tine. 

Să înțelegi că nu tu, ca persoană, ca individ, ești important. Ci ce poți să faci pentru tine ca parte a unui organism social, a grupului din care faci parte.
Toți murim. Este o realitate. Cum murim? Eh! Aici este o altă poveste. Animalul care simte că va muri se zbate, mușcă, își ucide semenul de 

lângă el chiar dacă asta nu îi oferă o șansă reală la supraviețuire. Dar a trăit puțin mai mult decât semenul pe care l-a ucis și, poate, va mai trăi … 
Important este el, individul. Dar Omul ?

Istoria umanității ne-a învățat însă că a fi om înseamnă să te gândești la cei din jur și nu la tine. Să nu îți fie frică de moarte dacă ea valorează ceva 
pentru comunitatea din care faci parte. Dacă tu mori dar trăiesc alții, moartea ta nu a fost în zadar. Chiar dacă tu, ca individ, ai murit, societatea 
din care faci parte trăiește mai departe. Şi, oricât de anonim ar fi sacrificiul tău, trăiești și tu odată cu ea. 

Dar nu este necesar să îți pierzi viața ca să arăți că ești om. Este suficient să o riști, conștient fiind că poți să o pierzi, dacă astfel aperi ceva mai 
important decât viața ta. Viața altora.

Este ceea ce vedem în jurul nostru astăzi, în vreme de mare cumpănă. Este ceea ce fac medicii, asistenții medicali, farmaciștii, polițiștii, jandarmii, 
șoferi, gunoieri … toți cei care riscă în fiecare clipă să fie infectați dar își fac datoria.

Lumea a mai fost lovită de pandemii. Ciuma, holera, gripa … toate și-au făcut de cap pentru că nu ne-am coordonat apărarea împotriva lor. Iar 
prețul a fost mare. Milioane și zeci de milioane de morți. Ultima epidemie mortală de gripă, gripa spaniolă, a făcut între 50 și 100 de milioane de 
victime (nici acum nu se știe cu exactitate). De ce? Pentru că era război și nu a băgat-o nimeni în seamă. Era vremea  primul război mondial care 
a făcut în jud de 65 milioane de victime. Socotiți că cel de al doilea făcut în jur de 85 de milioane. Comparați cifrele.

Acum însă, pentru prima dată, ne putem coordona acțiunile împotriva unei amenințări în fața căreia, în trecut, n-am avut nici o șansă. Şi noi? Ce 
facem? Ignorăm tot ceea ce ni se spune și încălcăm tot ceea ce ni se dispune.

Pentru că ne gândim doar la noi. Fără să ne gândim la cei din jur.
Haideți să ne imaginăm câteva scenarii de infectare centrate în jurul persoanei noastre. Primul ar fi „eu neinfectat devin infectat”. Ok. O gripă mai 

dură, mă ține la pat între 7 și 21 de zile și apoi îmi văd de viață. Așa este. Dar dacă nu ai probleme de circulație sanguină, probleme de respirație, 
diabet sau ai orice altă boală care îți slăbește organismul și puterea lui de apărare? De care, poate, nici nu știai. Sau ai un organism uzat de vârsta 
înaintată? Pentru că astea sunt condiții ideale ca să mori datorită infecției.

Să spunem că ești printre cei „infectați și scăpat”. În perioada în care ești contagios și nu te-a doborât la pat gripa, circuli la serviciu, la cinema, la 
cumpărături, la activități sau festivități sportive, circuli pe strada, în autobuz, în parc, în magazin, la vecini … circuli … și ești contagios. Câți oameni 
ai infectat? Care sunt aceia?

Dacă o persoană infectată de tine și are organismul slăbit, după cum arătam, este o victimă sigură. Cine este de vină dacă moare? Tu! Pentru că nu 
te-ai gândit decât la tine. Că tu nu pățești nimic, că tu duci gripa pe picioare, că o să treacă … Dar, din cauza individualismului și egoismului tău 
a murit un om. Şi, dacă tu ai fi stat în casă și nu te-ai fi întâlnit cu el, ar fi trăit. Să presupunem că vorbim de o persoană mai în vârstă. Atunci, cel 
care moare din cauza ta, poate fi bunicul sau bunica ta, tatăl sau mama ta, unchiul sau vecinul. Ești sigur că asta vrei?

S-ar putea ca persoana pe care o infectezi să fie tânără. Dar să aibă o problemă de sănătate și să nu știe de ea. Ai infectat-o și a devenit o victimă. 
Şi poate fi fratele sau sora, partenerul de viață sau prietenul de-o viață. Ai putea trăi cu vina că ai devenit ucigașul lor?

Cei infectați de tine, la rândul lor pe cine au infectat? Cine sunt cei cărora le-au devenit călău?
Şi asta pentru că în trufia și egoismul tău sau în inconștiența ta ai refuzat să faci un lucru simplu, pe care l-au solicitat autoritățile. Să te izolezi 

pentru două-trei săptămâni.
Dacă nu s-ar fi luat nici o măsură și ai fi văzut oamenii murind ca muștele în jurul tău, datorită contaminării, te-ai fi izolat singur. De frică.
Pentru un virus nu contează cine ești, ce vârstă ai, cât de bogat sau sărac ești atunci când te ucide. Dar pentru noi contează, pentru că ești un om. 
Arată și tu că ești om. Stai acasă!

Cătă V.

EDITORIAL
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Nenea Lazăr a oprit în dreptul magaziei și după ce a coborât din căruță a luat un braț de 

iarbă proaspăt cosită și a așezat-o în fața calului, lăsând descoperiți în coșul căruței doi saci la 
fel de murdari ca și salopeta lui.
- Ce-i în sacii ăia Lazăre?
- Ce să fie tovarășe inginer? O pastramă și o piele de oaie.
- Iar ați tăiat mă, o oaie?
- Păi ce să facem tovarășe inginer? O murit și-o trebuit s-o tăiem.
- Cum mă, ați tăiat-o după ce-o murit?
- Păi nu, c-o mai mișcat un pic.
- Și s-a scurs sângele?
- Păi, s-a scurs un pic.
Vorbind, ciobanul scoase dintr-un sac blana și din celălalt carnea oii, din care au fost scoase 

toate oasele, mai puțin oasele picioarelor de care atârna puțina carne rămasă, semn că animalul 
a bolit mult până s-a hotărât nea Lazăr să-i scurteze chinurile.
Era greu pentru ciobani să ia o hotărâre. Dacă o oaie dădea semne de boală, ei cereau 

medicamente pe care nu le primeau și atunci încercau tratamentele vechi, ciobănești dar nu 
prea aveau efect la oile metisate cu rase de import. Dacă sacrificau o oaie la începutul bolii 
erau certați, dacă murea scandalul era și mai mare, așa că o lăsau până în ultima clipă și 
uneori după ea. 
Medicamente nu erau, mâncarea era puțină și de slabă calitate, în fânețe se cultivau cereale 

pentru export, oile se tundeau înainte de a trece frigul, ciobanii plătiți prost, deci toate condițiile 
pentru a te apuca mila și sila când vedeai oile din fermele de stat ori de la CAP. Nu era voie 
să fie sacrificate când dădeau semne de boală și nici să fie declarate moarte, așa că a apărut 
sintagma ”tăiere de necesitate”
Din aceste oi se făcea pastramă. Cele sacrificate mai din vreme aveau carne curată acoperită 

cu seu, la celelalte carnea era doar pe la pulpe, restul era doar o piele străvezie care se punea 
în butoaie și se acoperea cu sare din belșug. Sarea, pe lângă conservare, avea și rolul de a mai 
extrage sângele din carnea celor sacrificate în ultimul moment.
Înainte de a începe jalea economică din anii 80, pastrama era un produs de calitate, foarte 

căutat și destul de scump, calitatea întâia costa 80 de lei kg și a doua 45. Se vindea prin 
magazinele GOSTAT , desființate în 1982. Prețul a rămas același numai calitatea a scăzut iar prin 
zona Sibiului nu mai avea trecere.
La noi venea Iordache, un tip descurcăreț din Argeș, care o cumpăra la grămadă , o ducea 

într-un depozit unde o mai îmbunătățea, o mai afuma și multă pastramă recepționată la calitatea 
a doua, o vindea la calitatea întâia.
Ne bucuram când eram anunțați cu zece zile înainte că vine Iordache, de obicei în luna 

martie. Atunci pastrama se scotea din butoaie, se spăla cu apă de la fântână și se atârna pe 
sub copertinele saivanelor, să se svinte. Iordache stabilea din privire cât la sută era de calitatea 
întâia și cât de a doua, după ce le arunca jos pe cele stricate. Nu comenta nimeni și drept 
bonus primea un caș proaspăt și un miel tăiat, să aibă de Paști.
Primăvara lui 88 ne-a găsit cu peste 1000 de kg de pastramă în butoaie. A fost un an crunt 

pentru ciobani și pentru oi, cu iarnă grea, cu boli netratate din lipsă de medicamente și cu 
mâncare puțină. Situația era similară și la fermele din jur.
Anunțul că peste patru zile vine Iordache a sunat ca o alarmă de gradul 0, toată suflarea la 

muncă, toată pastrama trebuia scoasă, spălată și atârnată la uscat. Necaz mare, apa din fântână 
nu ajungea pentru a spăla într-o zi atâta amar de carne. 
Un tractorist a găsit soluția; balta de lângă fermă era plină cu apa de zăpadă ce se scurgea de 

pe deal. O pompă de tractor, un furtun, un sorb ancorat deasupra nămolului de pe fundul bălții 
și, - la muncă toată lumea! Unii scoteau pastrama din butoaie, alții o înșirau pe iarbă, un fost 
pompier manevra furtunul, iar ceilalți o transportau și o atârnau pe sub copertinele saivanelor.
Zi însorită de primăvară, șiroaie de apă spălau dealurile aprovizionând balta, oamenii se mișcau 

repede îndemnați de șeful de fermă, din pastrama atârnată se scurgea apa și pițigoii dădeau 
roată furând câte o firimitură de carne mai albă la culoare. Știau ce să aleagă.
Și când totul se desfășura ca la carte, un ARO intră în fermă și din el coboară Popescu, 

inginerul șef al Trustului, medic veterinar de profesie, politruc de meserie, un oltean lung și 
costeliv cu apucături de vechil, negru în cerul gurii, stăpân și slugă, în funcție de interlocutor. 
Angajații din ferme se temeau și se fereau din calea lui poreclindu-l Popescu Chele Lungă. 
Șeful de fermă i-a ieșit în întâmpinare;
- Ce faceți mă aici?
- Spălăm pastrama că peste trei zile vine după ea.
- Și cu ce-o spălați mă, cu apă din baltă?
- Păi,… apa din fântână nu ne ajunge. 
- Doamne iartă-mă! Și păgânul, făcându-și cruce s-a urcat repede în ARO.
- Mă, eu n-am fost pe aici, n-am văzut nimic!
Și dus a fost. 
Până să apună soarele, toată pastrama atârna pe sub copertine ca obielele unui regiment 

de infanteriști.
Au urmat trei zile însorite, pastrama nu mai arăta așa rău, mielul sacrificat pentru Iordache 

îl aștepta în magazie, alături de un cășulean proaspăt, să aibă omul de Paști. S-a făcut rost și 
de un kg de rachiu de prună și toată lumea a fost mobilizată ca să se încarce repede, să nu-l 
facem să aștepte.
Dar n-a fost să fie. Până să ajungă la noi Iordache și-a făcut plinul și ne-a anunțat că nu 

mai vine. Poate după Paști.
Necaz mare! Până la Paști mai erau aproape trei săptămâni, prea mult să stea pastrama 

atârnată, se usca prea tare și începuseră să-i de roată nu numai pițigoii ci și ciorile și țărcile. 
Înapoi în butoaie și în sare nu se mai putea pune.
După două zile de frământări, soluția a apărut pe linie de partid. Pentru Comitetul Județean 

Sibiu trebuiau aduse trufandale de la serele din Ploiești, adică roșii, castraveți și gulioare. 
Transportul fiind special se făcea cu o autofrigorifică și aceasta trebuia să ducă ceva la Ploiești, 
că așa era legea; nici un mijloc de transport nu circula gol.
Așa că, fără veste ne-am trezit cu auto frigorifica în fermă, pe la ora patru după amiază, odată 

cu telefonul de la directorul IAS-ului.
- Încărcați pastrama și o duceți la Halele din Ploiești. Contabilul să facă actele de transport 

și de livrare și să plece! 
Contabilul eram eu și n-au fost loc de comentarii, cu atât mai puțin de proteste. Am ieșit afară 

și am făcut cunoștință cu șoferul Costel, un tip solid, de culoare cam arămie dar, după vorbă, 
umblat prin lume și descurcăreț. M-a întrebat unde-i pastrama și când a văzut-o atârnată pe sub 
copertine ca rufele nespălate, a început să bombăne, că el nu-și murdărește mașina.
I-am spus că-s de acord cu el, numai că trebuie să dea telefon la șefii lui și să-i informeze, 

ceea ce l-a făcut să zică ceva de mamă la adresa lor și să deschidă mașina ca să încărcăm 
bunătate de marfă.

Era târziu și nu mai aveam timp de cântărit așa că am trecut în acte 945 de kg, o cifră 
menită să inducă ideea că totul este în regulă. Am completat două formulare de livrare, unul 
pentru un eventual control și unul pe care să se treacă cantitatea exactă livrată și recepționată. 
Tot pentru un eventual control am legat la uși niște sigilii de plumb procurate de la vagoanele 
de marfă ale CFR.
Înarmat cu documente false, cu mașina sigilată de formă, am plecat să vând pastrama în 

Ploiești. Orice control mai serios mă putea duce la pușcărie. Costel m-a întrebat unde o s-o 
ducem și când i-am spus că habar n-am, că pe undeva pe la Hale, s-a uitat la mine ca la un 
căzut în cap.
- Cum domnule, nu știi la ce magazin o vinzi?!
- Nu, dar om găsi vreunul dispus să cumpere, la ploieșteni le place pastrama.
- Ai de capul meu, las’că știu o aprozăreasă dacă mai lucrează o rezolvăm, poate o primește 

ea, o cheamă Florica, femeie de treabă.
- Bine Costele, văd că ești un tip deștept și descurcăreț!
I-au plăcut vorbele mele, mi-a aruncat o privire veselă și m-a convins că o să ne descurcăm. 

Asta era, trebuia să merg pe mâna lui.
Când am ieșit din Comarnic, era trecut de nouă și Costel a oprit la un hotel unde ne-am 

odihnit până la șase dimineața iar pe la șapte jumătate eram aproape de Ploiești. Așa cum 
am prevăzut, la intrare în oraș ne-au întâmpinat doi controlori IRTA, una din speciile cele mai 
versate în ciubucuri . 
- Actele la control! de unde veniți și ce transportați?
- De la Sibiu și ducem pastramă în Ploiești.
- Pastramă? Putem s-o vedem și noi?
- Nu prea, ușile sunt sigilate și până la magazin nu avem voie să deschidem. Doar dacă vă 

asumați răspunderea!
- Și cum facem, că aveți cauciucurile cam uzate și pentru asta vă putem amenda!
- Păi, după ce descărcăm punem ceva deoparte și când ne întoarcem vă lăsăm și dumneavoastră.
- Bine, vă așteptăm!
La Hale, Costel a găsit-o pe doamna Florica la un aprozar din piață și aceasta s-a arătat 

foarte încântată să cumpere marfa de Sibiu. A convocat rapid patru balabuste pentru descărcat 
și acestea au început bucuroase activitatea. Eu cu doamna Florica sortam marfa și o cântăream 
iar Costel bulbuca ochii la pirandele care rupeau din pastramă și mâncau cu poftă.

- Ce te uiți bre? Sunt gravidă și-s de poftă, ce, ți-e pagubă de o bucată, că nu ți-o mănânc 
toată!?
În fața magazinului au început să se adune clienții și să se așeze la coadă.
- Șefule, uite la ăștia cum o mănâncă!
- Costele, ți-am spus că la ploieșteni le place
- Șefule, dă-mi și mie să duc la sere, să le dau la șmecherii ăia, și facem rost de niște 

castraveți.
I-am ales lui Costel câteva bucăți bune, le-a dus în cabină, le-a împărțit în pachete și le-a 

așezat în cutia de scule de sub mașină.
În timp ce cântăream a venit și medicul veterinar al pieții care trebuia să verifice marfa și 

să aprobe vânzarea. După cum a strâmbat din nas privind la pastramă am înțeles că se pricepe. 
A înțeles și doamna Florica și s-a dat pe lângă el șoptindu-i ceva drept care acesta ne-a cerut 
actele, pe care verificându-le  a constatat că nu aveam actul de sănătate ce trebuia eliberat de 
Direcția Veterinară Sibiu și fără acesta nu aproba comercializarea. Clienții au început să bombăne, 
Costel să înjure, că el nu mai duce pastrama înapoi, eu eram derutat total neștiind ce pot să 
fac. Soluția a venit de la doamna Florica, femeie de treabă cum a spus Costel.
- Depozităm pastrama în beci până veniți cu toate actele.
Costel a răsuflat ușurat, eu am fost de acord și pirandele au început să transporte pastrama 

într-un beci, gustând în continuare din bunătatea de marfă. Apoi Costel a întrebat cum ajungem 
la sere și după indicațiile primite am pornit spre localitatea Buda, urmând să ajungem la serele 
Ploieștiului.
 Din nou ghinion, Costel a luat-o pe o șosea paralelă cu cea indicată și ne-am trezit după 

vreo trei km că am greșit drumul. Și cum un necaz nu vine niciodată singur au apărut și cei 
doi ciubucari de la IRTA.
- Actele la control, unde mergeți?
- Păi am descărcat pastrama și vrem să mergem la sere dar am greșit drumul.
- Ce vorbești bre, cum ați greșit, ce nu știți unde să mergeți, n-ați văzut indicatoarele?
- Zău dom șef că nu le-am văzut dar, uite, suntem oameni de cuvânt. 
Și Costel scoase din cutia de scule două pachete cu pastramă.
- Bine mă, luați-o pe drumul acesta și ieșiți drept la sere.
- Dar e indicator de interzis.
- Du-te bre liniștit, aici noi dirijăm.

Și pe drumul indicat de ciubucari am ajuns la sere unde mai erau patru mașini ce așteptau 
să fie încărcate. Acum a văzut Costel valoarea pastramei. Un pachet dus la director ne-a plasat 
în fața celorlalte mașini, unul dus la șeful depozitului a mobilizat imediat încărcătorii și unul 
predat șefului acestora a suplimentat încărcătura cu câteva lăzi de castraveți, gulioare și roșii 
necântărite. Costel radia;
- Hai șefule, să ajungem la timp că dimineață prind un transport cu cașcaval de la Sibiana 

pentru Cluj și mai am două pachete de pastramă. 
Costel și-a rezolvat fericit problema dar ale mele nu s-au terminat.
Două zile mi-au trebuit să obțin certificatul de la Direcția Veterinară. Când am ajuns din nou 

la Ploiești, doamna Florica m-a dus în beci și mi-a arătat efectul umezelii asupra pastramei. 
Aproape toată s-a închis la culoare, câteva căpătând o nuanță albastru-verzuie. A chemat din nou 
pirandele, au scos pastrama afară și medicul veterinar a făcut sortarea. Aproape 400 de kg au 
fost oprite de la vânzare , abia 150 a fost trecută la calitatea I-a și restul la calitatea a II-a. A 
făcut act de confiscare pentru cea respinsă și a oprit vânzarea până când aduc actul de predare 
la PROTAN, unde urma să fie transformată în furaj pentru păsări.
M-am blocat total; cu ce să transport eu atâta pastramă stricată? Doamna Florica mi-a sugerat 

să caut un taxi de marfă. Am ieșit în fața pieții și am început să caut, doar, doar o-i vedea unul. 
Tot rotind capul ca un girofar, am văzut că se apropie de mine un tuciuriu cu gabarit destul 
de mare care m-a abordat direct;
- Cu ce să te ajut dom’șef?
- Caut un taxi care transportă marfă.
- Păi am eu o mașină, ce ai de transportat?
- Ce mașină ai?
- Uite IMS-ul acela, ce vrei să duci?
- Nu merge, am de dus peste 400 de kg de pastramă la PROTAN, nu încape în mașina ta.
- Ce vorbești șefule? Hai că ți-o duc toată. 
Și tuciuriul a tras mașina lângă grămada de pastramă începând s-o așeze, după ce a dat jos 

din mașină niște anvelope și pături. Nu știu cum a făcut dar a reușit s-o încarce pe toată și a 
mai rămas loc și pentru noi. Apoi, după ce am plecat spre PROTAN, s-a prezentat;
- Mă cheamă Costică!
- Costică? Nu Costel?
- Nu, Costel e băiatul meu, are zece ani. 
- Câți copii ai?
- Șase copii șefule dar doi sunt căsătoriți, am deja patru nepoți.
- Să-ți trăiască!
- Mulțumesc, auzi șefule, te rog frumos, dă-mi și mie niște pastramă!
- Nu pot Costică, trebuie s-o predau toată la PROTAN , altfel dau de necaz.
- Lasă șefule că mă descurc eu, te rog frumos, rezolv eu cu actele!
- Măi Costică să nu mă bagi în belea!
- Vai de mine șefule, nu-ți fă probleme, eu mă știu cu ăia de acolo!
Și fără să mai aștepte răspunsul, a virat la dreapta și m-am trezit plimbat pe niște străduțe 

neasfaltate, cu multe căsuțe din chirpici, cu câini și copii pe la porți. După câteva viraje a oprit 
în fața unei case ce făcea notă discordantă cu vecinele, fiind mai mare, mai arătoasă, cu flori la 
ferestre și pomi în curtea destul de mare. I-am mulțumit pentru invitația de a intra la o cafea 
spunându-i că mă grăbesc. A intrat în curte și a ieșit cu doi băieți mărișori. A durat puțin până 
au dispărut din nou în curte cu patru saci de pastramă.
- Costică ai luat cam multă, cum o să te descurci la cântar?
- Nu-ți fă probleme șefule, ți-am zis că mă cunosc, sunt băieți de comitet!
Când am ajuns la PROTAN, i-am dat actele lui Costică, l-am trimis să predea pastrama și să 

aducă actul de primire cu cantitatea trecută de veterinar. 
N-am așteptat prea mult până când ARO a revenit la poartă și după ce portarul a verificat 

actele, i-a dat drumul salutându-l politicos pe Costică.
Spre bucuria mea actele confirmau că toată marfa a fost predată, contra sumei de un leu kg.
- Bravo Costică, te-ai descurcat!
- Păi nu ți-am spus șefule, eu cunosc multă lume.
Cu actele în buzunar mă gândeam acum la banii cu care mă va taxa pentru transport. Am 

presupus că-mi va cere 100 de lei și-mi făceam socoteala să-i ofer 50 și apoi să rămânem la 
75. Dar când îi vedeam gabaritul mă îndoiam că i-aș putea refuza cererea.
- Acum să ne socotim și noi.
- Șefule, e bine 150 de lei?
- Cât?!!!
- Hai șefule, sunt și eu om necăjit, am familie mare, trebuie să-i ajut și pe ceilalți, uite, ia 

200 de lei, te rog frumos!
Am amuțit, Costică în loc să-mi ceară bani pentru transport, plătea pastrama dusă acasă. N-am 

mai zis nimic, am luat banii și m-am grăbit la doamna Florica să-i dau liber la vânzare. Grabă 
zadarnică, doamna vânduse jumătate din marfă și lumea vocifera să nu dea mai mult de două 
kg ca să ajungă la toți. În magazin cantitatea de pastrama de calitatea I-a a crescut în ciuda 
faptului că mai mult asta se cumpăra. Mi-a dat actele de recepție semnate și s-a grăbit să vândă 
mai departe, în timp ce coada se tot lungea.
Peste o jumătate de oră eram în tren cu actele de predare în buzunar, scăpasem de belea. Cele 

aproape 400 de oi sacrificate de necesitate le-am valorificat. Am răsuflat ușurat și i-am mulțumit 
lui Dumnezeu că m-a ferit de pușcărie. Cu inima ușoară, gândind la toate prin care mi-a fost 
dat să trec mi-am dat seama că, de fapt, am făcut o grămadă de lume fericită. 
I-am fericit pe câteva sute de ploieșteni care și-au cumpărat carne de Paști, pe controlorii 

IRTA, pe șefii de la sere, pe angajații de la PROTAN dar mai ales pe doamna Florica. Gânduri de 
recunoștință pentru Costel și Costică datorită cărora am rezolvat problema pastramei și m-am 
ales cu 200 de lei și cu trufandale de Paști. Băieți faini și descurcăreți amândoi.
Buna dispoziție mi-a fost stricată de o senzație transmisă de stomacul pe care l-am ignorat 

toată ziua și care era dispus să primească și pastramă de oaie. Când am ajuns în Făgăraș era 
trecut de șapte și în Restaurantul Gării, un ospătar plictisit mi-a oferit singura mâncare pregătită 
în bucătăria localului, ciorbă de perișoare.
Nu-mi prea convenea, auzisem multe povești despre preparatele din carne măcinată amestecată 

cu resturi rămase în farfuriile clienților dar eram prea flămând ca să fac mofturi așa că am 
acceptat.
Ați mâncat vreodată ciorbă de perișoare din carne de pește? Eu nu! Așteptându-mă la ciorba 

tradițională, când am gustat-o n-am putut înghiți și m-am săturat de foame cu o chifla uscată. 
Am mai cerut una dar ospătarul mi-a spus că pâinea se dă numai cu ciorbă.
Am ajuns acasă după miezul nopții și am mâncat pe săturate fasole frecată, stropită cu ceapă 

prăjită în ulei. Era Postul Paștilor. 
I. Bârsan

PASTRAMĂ DE OAIE

și perișoare de pește oceanic
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Ciprian Belei din localitatea Agnita, judeţul Sibiu, este un tânăr pasionat de albine 
şi apicultură de mic copil. Cu toate că are doar 78 de familii de albine, investiţia sa 
a ajuns la 10.000 de euro. Pe viitor acesta este hotărât să meargă şi mai departe 
cu acest business deoarece va încerca să predea cursuri practice de apicultură, să 
atragă turişti în zonă şi să realizeze terapie cu aerosoli direct din stup.
Totul a început cu câteva lăzi vechi din şura bunicului…
Reporter: Mai ţineţi minte cum a luat viaţă mica prisacă?
Ciprian Belei: Punctul decisiv al vieţii mele a ieșit la suprafaţă încă din anii 
copilăriei, mai precis la vârsta fragedă de şase anișori. Îmi amintesc de parcă ar fi 
fost ieri cum mă necăjeam să înaintez prin nămeţii de zăpadă și brusc am zărit o 
albinuţă. Apropiindu-mă de ea am realizat cu tristeţe că sărăcuţa era îngheţată. 
În curiozitate mea inocentă de copil am luat albinuţa și am fugit repede cu ea 
în casă, la căldură, cu speranţa că o voi putea salva. După ce timp de câteva 
minute am tot suflat aer cald spre ea, albinuţa a început să se dezmorţească. 
Atunci, repede, am luat cu degetul o picătură de miere și am hrănit albinuţa. 
Nu sunt cuvinte să pot exprima fericirea din sufletul meu la acel moment pentru 

această mică fiinţă. Acest sentiment a fost reafirmat câţiva ani mai târziu când mă aflam în vacanţa de vară la bunici. 
Încercând să descopăr viaţa de la ţară, am început să cotrobăiesc prin lucrurile ţinute de bunicul în şură. Repede 
am descoperit câteva lăzi vechi în care acesta ţinuse cu ani în urmă albine. Bunicul, văzând cu bucurie interesul meu 
pentru albine, a început cu drag să îmi dezvăluie câte puţin din tainele apiculturii. Răbdarea cu care el era înzestrat 
să povestească despre experienţa avută în apicultură m-a determinat pe tot parcursul vacanţei de vară să îl ajut 
la muncile câmpului în schimbul informaţiilor despre albine. După puţin timp, plimbându-mă pe uliţele satului, am 
zărit pe marginea drumului într-un brăduleţ un roi de albine. Având informaţii suficiente și curaj îndeajuns, repede 
cu o coşniţă împrumutată de la un vecin am luat cu multă atenţie roiul, care, fără să îmi dau atunci seama, a devenit 
temelia produselor apicole de pe Valea Hârtibaciului. În acest moment mă consider norocos pentru că drumul pe 
care sunt menit să merg în viaţă mi-a fost dezvăluit încă din anii copilăriei mele.
Rep.: Ce puteţi să ne spuneţi despre tehnologia recoltării şi extragerii mierii realizată de dumneavoastră?

C.B: Pentru culesul mierii atunci când mă deplasez în pastoral caut mereu zone cât mai sălbatice şi cât mai îndepărtate 
de localităţii şi ferite de poluare. În stupina mea mierea care merge spre consum este recoltată doar din magazii 
(caturi) şi sunt extrem de atent ca aceasta să fie maturată, căpăcită în momentul recoltării deoarece pun mare accent 
pe calitate, nu pe cantitate. Îmi sunt dragi albinuţele şi încerc ca tot ceea ce produc să fie 100% natural, de aceea și 
descăpăcirea şi centrifugarea ramelor spre extragerea mierii o fac manual.
Cea mai diversificată gamă florală din Europa
Rep.: Cu ce produse ne îndulciţi simţurile?
C.B: Aş încerca să vă îndulcesc simţurile cu mierea polifloră specifică zonei noastre, căreia îi mai spun eu și „mierea 
de Manuka“ de pe Valea Hârtibaciului deoarece este demonstrat că în zona aceasta există cea mai diversificată gamă 
florală din Europa şi, bineînţeles, cea mai bună miere polifloră. Pe lângă această miere v-aş mai putea îndulci şi cu 
miere de salcâm, polen, căpăceală, fagure și propolis pentru diferite afecţiuni respiratorii sau infecţii.
Rep.: Cum realizaţi distribuţia acestor produse şi cum încercaţi să intraţi pe piaţă?
C.B: Cu comercializarea produselor este puţin mai greu deoarece sunt foarte mulţi stupari în zonă şi cu educaţia 
pentru consumul produselor naturale se stă cam prost, dar totuşi nu mă las influenţat de nimic. Mi-am propus ca de 
anul viitor să achiziţionez o rulotă comercială şi să merg direct la consumator în pieţe şi târguri.
….terapie cu aerosoli direct din stup
Rep.: La cât ajunge o astfel de investiţie şi cui recomandaţi acest domeniu?
C.B: O astfel de investiţie costă în jur de 10.000 de euro şi aş recomanda apicultura oricărui om, nu neapărat ca pe o 
afacere, ci ca pe o mină de aur pentru sănătatea şi bunăstarea familiei; înlocuiţi timpul pierdut în faţa telefoanelor cu 
relaxarea şi meditarea între stupi, mai ales în perioadele de cules când se simte o mireasmă fantastic de tămăduitoare.
Rep.: În ce stadiu sunteţi în acest moment şi ce planuri de viitor aveţi?
C.B: În acest moment pe lângă serviciu mă ocup şi de această taină a naturii, apicultura, de care am prins mare drag 
şi mă gândesc să dezvolt această latură primită de la Dumnezeu. De aceea pe viitor voi încerca să predau cursuri 
practice de apicultură, să atrag turişti interesaţi şi de această latură a ţinuturilor noastre şi să realizez terapie cu 
aerosoli direct din stup. 

Beatrice Alexandra MODIGA

În 3 mai 1889, s-a născut, în Agnita, pictorița și graficiana Trude Schullerus
“Artista a fost fiica lui Adolf Schullerus (1864-1928), eruditul teolog, lingvist și etnolog, episcop vicar și deputat în primul parlament al României reîntregite și nepoata lui Fritz Schullerus 

(1866-1898), unul dintre cei mai talentați pictori din generația născută în deceniul al șaptelea al secolului al XIX-lea. S-a născut în 3 mai 1889 la Agnita (județul Sibiu), iar în anul următor 
familia s-a mutat la Sibiu, deoarece tatăl ei a fost numit profesor la seminarul evanghelic. În adolescență, Trude a fost îndrumată de pictorițele și profesoarele de desen Lotte Goldschmidt 
(1871-1925) și Anna Dörschlag (1869-1947). Tânăra a beneficiat, pe de-o parte, de schimbarea opticii asupra artei, privită acum ca o meserie onorabilă, iar pe de altă parte, de destinul 
tragic al unchiului, care, pentru a se dedica picturii a fost nevoit să înfrunte opoziția puternică a familiei. Între 1906 și 1914 tânăra a studiat pictura și artele grafice la Academia de artă din 
München, urmând toate cursurile la care erau admise femeile. Între 1923-1924 s-a perfecționat la Leipzig în grafica de carte, urmând cursurile Academiei de profil. La München, Trude 
Schullerus a cunoscut tendințele cele mai noi ale artei europene, pe care însă nu le-a urmat. A receptat influențe din partea Jugendstilului și a preluat tendințele cromatice și constructive 
post cezanne-iene. După izbucnirea Primului Război Mondial a revenit la Sibiu, devenind un autentic „Heimatmaler” (artist autohtonist). Artista a rămas atașată concepției și manierei 
tradiționale, preferând să redea cu fidelitate elementele definitorii ale comunității săsești căreia îi aparținea și de care se simțea funciar legată. A pictat locuri romantice din burgurile săsești, 
cetăți bisericești, scene din viața țăranilor, portrete de copii, peisaje și naturi statice. În calitate de graficiană a ilustrat scrierile mătușii sale, Anna Schuller-Schullerus (1869-1951) și ale 
tatălui ei. A fost, de asemenea, activă în cadrul Asociației artistice Sebastian Hann, înființată la Sibiu, în 1904. Între 1930 și sfârșitul celui de-al doilea război mondial a condus secțiunea 
„Heimatkunst” (artă autohtonă) a asociației, activitate pe care a sprijinit-o prin articole și studii, publicate în calendare și reviste de largă circulație în mediul săsesc din Transilvania. A 
debutat în activitatea expozițională în 1911, la Sibiu, fiind apoi prezentă în cele mai multe dintre expozițiile colective organizate în orașul de pe Cibin. A organizat, de asemenea, numeroase 
expoziții personale, care s-au bucurat de cronici favorabile. În 1936 și 1937 a expus în cadrul saloanelor de grafică din București, fiind bine primită de criticii de specialitate și de public. ...”

Acum, când mugurii primăverii încep să iasă la lumină, este momentul să recapitulăm clipele 
toride din vara trecută, petrecute in Ardeal.
De câțiva ani deja, ne strângem la final de august la Apoș unde împreună cu Asociația 

Monumentum ne dedicăm o parte din vacanță lucrului cu materiale tradiționale, încercând să ne 
apropiem de morfologia si sensul arhitecturii mediului rural. Sub numele „Țiglăritul în viziunea 
arhitecților” practica de vară a gravitat în jurul țiglăriei inaugurată în 2015 în prezența Alteței 
Sale Regale Charles, Prinț de Wales.
Anul acesta am cuplat practica studențească cu o intervenție organizată de Ambulanta pentru 

Monumente – Transilvania Sud. Împreună cu voluntarii ambulanței am ajutat la reparația 

învelitorii bisericii evanghelice din Apoș.
Despre Apoș, Abtsdorf bei Agnetheln în limba germana, Szászapátfalva pe ungurește, nu veți găsi 

prea multe pe internet. Satul, întemeiat de sași şi menționat prima oara la 1322 ca Villa Abbatis, 
făcea la acea vreme parte din proprietățile mănăstirii cisterciene de la Cârța. Așezat la capăt de 
drum, în Valea Hârtibaciului, si-a găzduit sătenii prin istorie, preț de peste 600 de ani. După cel 
de-al doilea război mondial a început declinul satului, iar in urma emigrării comunității germane 
viața comunității s-a schimbat pentru totdeauna.
Astăzi satul renaște datorita eforturilor depuse de Asociația Monumentum si Asociația Culturală 

Villa Abbatis, atât prin țiglăria tradițională cât și prin centrul ecvestru întemeiat în 2011. 
Ambele sunt strâns legate de practicile organizate în parteneriat cu Facultatea de Arhitectură și 
Urbanism din Timișoara, iar mai jos găsiți o trecere in revista a celor întâmplate în al IV-lea an 
de practica studențească.
In loc de introducere
Mihai ne-a găzduit în fiecare an, la centrul sau ecvestru. De data aceasta am avut și vizitatori 

ce au poposit doar pentru câteva zile la Apos, găsindu-și loc de cort în curtea fostei case 
parohiale. Hamacele s-au dovedit, ca și în anii trecuți, locul preferat pentru un pui de somn.
Călăritul este una din activitățile de baza ale Aposului de astăzi. Andrea s-a îngrijit de cei 

curioși si le-a ghidat primii pași călare. I-am fost cu toți recunoscători și când a fost ziua ei, 
i-am luat un tort pe cinste!
În una din seri am zăbovit în bucătăria de vară si ne-am delectat cu scurtmetrajul Celed, 

filmat pe dealurile Apoșului, avându-l ca protagonist pe fiul Corneliei – Răzvan Timus. Realizat 
de Anghel Damian, filmul surprinde diferențele dintre realitatea rurală și cea urbană. In toamna 
aceasta a câștigat premiul publicului la festivalul filmului romanesc de la Muenchen.
In celelalte seri, când nu am avut prezentări tematice, ne-am bucurat urmărind minunatele 

filme albastre ale Dianei Iabrașu.
In primul, restauratorul Stefan Vaida ne-a vorbit despre albastrul său atât de ultramarin. In al 

doilea scurt metraj, artistul Felix Aftene a scos la iveală o pisică albastră plină de subînțelesuri.
Am avut parte de seri liniștite şi senine, stand la foc pe baloți de paie și șezlonguri mult prea 

comode. 
Biserica
In 2019, voluntarii de la Ambulanța pentru Monumente împreună cu studenții arhitecți din 

cadrul FAU – Timișoara au intervenit timp de 2 săptămâni asupra bisericii.
Nu e prima dată când învelitoarea bisericii din Apoș a avut probleme majore. In monografia 

lui Michael Konnerth este menționat faptul ca în anul 1748, prin sprijinul orașului Sibiu și a 

Universității Naționale Săsești, șarpanta și învelitoarea de șindrilă a bisericii a fost înlocuită cu 
o structura nouă, acoperită cu țiglă ceramică. Ultima intervenție la acoperiș s-a realizat în anul 
1984 când, printr-un efort al întregii comunități evanghelice din sat, țiglele au fost „luate la 
mâna” iar cele deteriorate au fost înlocuite.
Va puteți închipui cât de mare ne-a fost bucuria în momentul în care am descoperit pe una 

din șipcile învelitorii data ce validează informația din monografie: 1748
Streașina a fost unul din elementele ce a dat ocazia tuturor celor ce au participat să 

înțeleagă nu numai modul în care căpriorii se întâlnesc cu zidăria ci și modul de așezare al 
ultimelor țigle, racordul lor cu jgheaburile si clemele acestora. După ce am montat schela pe 
ambele laturi ale bisericii, am montat împreună cu tinichigiul burlanele si jgheaburile noi. Prin 
colectarea corectă a apei de ploaie se elimina o bună parte din factorii de risc ce amenința 
clădirea bisericii.
Întregul acoperiș a fost „luat la mâna”, țiglele și coamele deteriorate fiind depistate în acest 

fel.
Cu Ambulanța s-au adus țigle noi, lucrate manual, ce au fost folosite în completare acolo unde 

vechile țigle nu au mai fost îndeajuns ca număr. Odată cu desfacerea învelitorii s-a făcut lumină 
în pod.

Întreaga șarpantă barocă, îmbinările, cheutorile, marcajele și însemnele de pe popi, căpriori și 
pane au devenit vizibile. La lumina s-au putut observa mult mai bine modificările realizate odată 
cu schimbarea din secolul al XVIII-lea, modificări ce au afectat nu numai șarpanta ci și celelalte 
elemente ale construcției. Toate acestea vor necesita un studiu amănunțit pentru a putea fi 
determinate etapele constructive și pentru a înțelege moștenirea pe care o lasă in urma biserica.
Interiorul bisericii și-a arătat secretele restauratorului Lorand Kiss, care împreună cu colega sa 

au sondat paramentul în locurile potrivite. Cu grijă au scos la iveală o serie de informații ce vor 
necesita si ele un studiu aparte.
Atât la interior cât și la exterior s-a determinat existenta tencuielii de ciment căreia i 

s-a marcat cota pe pereții. Cât de nociva poate fi aceasta tencuiala pentru clădiri reiese din 
imaginile de mai jos. In urma unei desfaceri pe o zona de soclu, din interiorul bisericii, tencuiala 
s-a desprins cu tot cu cărămida de pe peretele umed. In viitor va fi necesară eliberarea clădirii 
de aceasta tencuiala pentru ca pereții să poată reveni la starea lor inițială.
 Întregul demers arheologic si istoric a fost contextualizat în repetate rânduri de Ileana 

Burnichioiu, membru fondator al „Biroului de studii istorice si arte vizuale + comunicare 
– Filiala Apos” precum si lector universitar în cadrul Departamentului de Istorie Arheologie 
Muzeologie de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Fiind o voluntară convinsa a Ambulanței, a oferit tuturor participanților nu numai explicații ci 

și sprijin și ajutor la șantierul de pe lângă biserica.
Excursiile
Nici o practică de vară nu este „rotundă” dacă nu are pauze, răgazuri sau intermezzouri ce 

dau participanților ocazia sa-și tragă sufletul și sa-și sedimenteze cele parcurse. In fiecare an am 
beneficiat de bogăția ofertelor din zonă, trecând fie pe la peisagiștii de la Movile, fie vizitând 
biserici fortificate ori sate ce păstrează încă vechile tipologii de locuire.
Într-una din escalele noastre ne-am oprit la Pelișor unde, asociația P.A.T.R.U. împreună cu 

Stiftung Kirchenburgen au organizat workshopul Hands on Conservation editia a II-a. In cadrul 

vizitei am avut posibilitatea să urmărim intervenția de la scara de acces în turnul porții, să 
înțelegem importanța activităților desfășurate de Ligia și Raoul Pop atât in relație cu biserica 
fortificata cat si legat de casa parohială.
Ca în fiecare an am avut bucuria sa ne oprim la Muzeul Interetnic al Văii Hârtibaciului unde 

familia Vaida a fost gazda pentru toți participanții la ateliere. S-au strâns prietenii, s-au schimbat 
impresii și lumea s-a relaxat pană seara târziu.
Și dacă tot amintim de relaxare, merită menționată baia genială ce am tras-o la Dealu 

Frumos, „în centrul țării”. Nu cred ca vor fi uitate clipele de la piscina atunci când, la apus de 
soare, se conturau dealurile Agnitei de-a lungul cărora șerpuiește Râul Hârtibaciu.

ȚIGLĂRIA
Început cu câteva veri în urmă, micul muzeu destinat țiglelor istorice din colecția lui Eugen 

a crescut vară de vară, asiză după asiză. Acum când deja putem vorbi de acustică și ne putem 
pune probleme de finisaj interior, primele săpături și fundația de piatră par departe, pierdute 
undeva prin vara lui 2016.
Fiecare echipă a avut șansa să experimenteze ceea ce înseamnă o țiglărie tradițională 

timp de o săptămână. Începând de la înțelegerea procesului de extragere al lutului, trecând 
prin însemnătatea și specificitatea formelor de țiglă până la ceea ce înseamnă un cuptor și 
implicațiile arderii țiglei și a cărămizii, toți am avut norocul de a avea țiglăria doar pentru noi.
Am fost conștienți ca nu ne putem compara performanțele cu țiglarii însă faptul ca mare 

parte din țiglele realizate de noi nu au crăpat la prima faza de uscare ne-a încurajat. Si asta 
realizând în medie 25 bucăți pe zi !
Kornèlia Balázs, țiglăreasa, face 500 de bucăți pe zi.
Lucrul la țiglărie s-a împărțit în doua echipe, o parte din cei ce nu au mai avut ocazia sa 

zidească s-au focusat pe construcție iar ceilalți au apreciat răcoarea uscătorului realizând țigle 
de lut. Ne-am bucurat de pauzele binevenite de la prânz, de după masa.
Împreună cu o sumedenie de ajutoare, parte din ele venind din Germania, din București și de 

la atelierele si workshop-urile învecinate, am înălțat zidurile micro muzeului experimental până 
peste nivelul cornișei. Încet, încet, micro muzeul schițat de Oana si Hermine prinde contur.
În loc de încheiere
Apoșul are un viitor gratie efortului depus de cei ce-l îngrijesc.
Nu e ușor însă, pas cu pas, prin înțelegere și dedicare, sacrificii și devotament generația de 

astăzi îi va găsi un loc nou în valea Hârtibaciului.

PASIUNEA UNUI TÂNĂR APICULTOR

„MIEREA DE MANUKA“ DIN VALEA HÂRTIBACIULUI

În amintirea unei artiste din Agnita

Practica studențească ...

... în vara 2019 la Apoș
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https://www.arh.upt.ro/
https://villaabbatis.com/
https://www.imdb.com/title/tt8896392/?ref_=nm_ov_bio_lk1
https://www.albastru.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=XbgKMYyEZuc
https://youtu.be/UYseP_BSWXY
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https://www.facebook.com/Muzeul-Interetnic-al-Vaii-Hartibaciului-1450013728581845/
https://arhitectura5tm.wordpress.com/2016/11/18/practica-de-vara-2016-concluzii-de-la-apos/


ORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUI
FOAIE EDITATã DE PROTOPOPIATUL  ORTODOX AgnITA
CU BINECUVÂNTAREA ÎNALT PREASFINȚIEI SALE DOCTOR LAURENȚIU STREZA MITROPOLITUL ARDEALULUI

„Lumina lui Hristos luminează tuturor!” (Liturghia Darurilor)

MARTIE 2020

În contextul stării de urgență în care se află România din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, Patriarhia Română transmite un îndemn la 
responsabilitate, echilibru și solidaritate.
Patriarhia Română îi îndeamnă pe toţi preoţii Bisericii Ortodoxe Române să pună în aplicare cu realism, luciditate și încredere măsurile impuse de autorităţile statului, măsuri care afectează 

temporar şi viaţa liturgică a Bisericii.
Aceste reglementări au ca scop diminuarea și oprirea actualei epidemii pe care toate autorităţile medicale internaţionale o consideră ca fiind extrem de gravă.
În vederea aplicării coerente și uniforme a tuturor reglementărilor care afectează temporar viața liturgică a Bisericii, Patriarhia Română, în consultare cu eparhiile 

ei, va elabora periodic și va transmite clerului şi credincioşilor îndrumări pastorale unitare care vor fi aplicate în toată Biserica Ortodoxă Română. De aceea, este 
mare nevoie de consultare şi cooperare în toate acţiunile pe care le desfăşurăm.

În această perioadă critică, sunt esenţiale şi prioritare: rugăciunea şi responsabilitatea pentru sănătatea personală şi socială, precum şi ajutorarea concretă a celor aflaţi 
în nevoi, protejându-i prin respectarea distanţei sociale recomandate şi prin ajutor material oferit în mod voluntar organizat.

Să traversăm acest timp de încercare și suferinţă, în rugăciune şi în fapte bune, fără panică şi teamă, având deplină încredere în Dumnezeu şi speranţă izvorâtă din credinţă!
Să ne rugăm Mântuitorului Hristos, zilnic, individual în biserică sau acasă împreună cu familia, pentru toţi cei bolnavi, pentru grabnica lor însănătoșire, pentru medici și pentru toţi cei activi în 

ajutorarea oamenilor, ca Dumnezeu să-i ocrotească și să ne ajute să revenim cât mai curând la normalitatea vieţii sociale și religioase.
Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Ni s-a schimbat modul de trăire. În plină pandemie, suntem asaltați de cel mai puternic dușman al omului, 
frica. Frica de scenariul în care, poate ne-am vedea despărțiți de familie, de cei dragi. Vedem, sau cel puțin, în 
momentul de față, acum, când scriu, vizualizez știri și cadre emoționante până la lacrimi, cu persoane în Italia, 
care-și plâng părinții sau persoanele dragi. Cei aflați în izolare sau în spitale, duc dorul amar, față de familie și 
prieteni. E o scenă îngrozitoare, care se petrece sub ochii noștri și care ne spune cât de inofensivi suntem. 
Empatizăm parcă în această stare mai mult decât oricând cu cei care sunt în situații drastice. Poporul român 
a empatizat mereu cu oamenii suferinzi pentru că a trecut prin suferințe cumplite de-a lungul istoriei sale.
România nu de mult a intrat în stare de urgență. Străzile marilor orașe, care forfoteau de oameni sunt goale. 
Toată lumea stă baricadată în case, de frica unui dușman nevăzut. Lucru care ne trimite la cuvintele Sf. Apostol 
Pavel și a generațiilor de Sfinți, care s-au perindat până astăzi: “Lupta voastră este împotriva duhurilor răutăților 
din văzduh” (Efes. 6, 12).
Ducem, potrivit Părinților bisericii, de la începutul lumii, un război nevăzut. Și pentru că suntem în secolul XXI, 
secolul care a înzestrat mapamondul cu o tehnologie de vârf, am putea spune, iată că suntem mai apropiați 
unii de alții. În situația dată, mulți dintre noi, se văd despărțiți de sute, mii de km distanță de cei dragi fizic, dar 
apropiați în grai și vedere, prin mijloacele de socializare, pe care mai toată lumea le are la îndemână. Sigur, nu 
este suficient pentru că teama persistă. Dar mergând pe firul roșu al istoriei, ne putem da seama că strămoșii 
noștri au trecut și ei prin molime și războaie, predându-ne o lecție pe care astăzi ar fi bine să ne-o amintim și 
s-o punem în aplicare.
Nicicând binele și frumosul și dragostea nu s-au lăsat copleșite de rău. Strămoșii noștri, pe lângă faptul că luptau 
la modul fizic, mai aveau o armă puternică, care se numește rugăciunea. Rugăciunea care poate întări pe cei 
bolnavi, pe cei din spitale, pe noi, cei care suntem acum acasă. Suntem chemați, dacă doriți, să ne adunăm de 
data aceasta cu inima. Biserica fizică extinde granița în inima noastră. Suntem chemați să transformăm prin 
empatie cu cei din jur, prin responsabilitate față de situația dată, prin aplecare spre frumosul, pe lângă care am 
trecut de multe ori, fără să stăm să vorbim cu el (copii, soția, vorbirea sinceră cu prietenii, privirea cerului senin, 
bucuria unui răsărit de soare, îmbrățișarea caldă a familiei, mama, tata, bunicii etc.), dar mai ales prin rugăciune, 
să transformăm acum trupurile noastre în temple ale lui Dumnezeu.
Momentan, biserica fizică ne educă să facem pași în curtea ei, unde să ne strângem împreună în Liturghia, 
despre care știm că este cosmică și cuprinde tot universul. Acum ni se arată aievea, când rostim tatăl nostru 
sub cerul liber, că nădejdea în Dumnezeu este mai puternică decât frica. Cerul pe care-l cerem în rugăciunea 
dată nouă de Fiul lui Dumnezeu este mai aproape de noi, mai mult decât oricând. Contextul de acum poate 
fi transformat într-un mediu favorabil.
Aici țin să amintesc de curajul fantastic pe care l-au avut mucenicii în primele veacuri. Oricine, poate să fie 
astăzi mai aproape de cel din jurul său cu rugăciunea și cu fapta și asta se ia ca o mărturisire de credință. Și tu 
și eu putem astăzi să deschidem cerul inimilor noastre și să ne dăm seama că Dumnezeu este foarte aproape 
de noi. În suferința asta de pe crucea fricilor noastre, putem să luăm mărturia tâlharului, care agonizând în 
durerea lui, și-a dat seama de Dumnezeul Iubirii de lângă el și-l mărturisește, spunând de fapt că nu moartea 
învinge ci Împărăția lui Dumnezeu, care este curaj și bucurie și PACE.
Să nu uităm că în clipele de grea încercare pentru noi ca popor, pentru creștinii care-l mărturiseau pe Dumnezeu, 
pentru cei de acum, cărora pe drept ne este poate frică, Dumnezeu stă și așteaptă să fie chemat. Mi-a plăcut 
deosebit de mult cuvintele părintelui Rafail Noica, care spunea că l-a întrebat pe Dumnezeu care este neputința 
atotputerniciei Lui. La care Dumnezeu, i-ar fi răspuns: voința omului. Adică Dumnezeu poate interveni în istorie, 
în viața omului, doar dacă este lăsat să intervină. Numai atunci, dacă Dumnezeu este rugat și lăsat să intervină, 
putem privi fără frică durerea, teama și chiar moartea. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care infuzează 
viață în cei care cred în El. Dumnezeu este prezent și face minuni.
De aceea, să îndrăznim cu mic cu mare, căci cunoaștem un Dumnezeu care a biruit chiar și moartea.
Printre lacrimi poate fi rostit, oricând cu bucurie, HRISTOS A ÎNVIAT!

Și totuși, în crucea pe care o purtăm acum, se văd zorii Învierii

Există doar două ființe divine în această lume, care ne iubesc 
mai presus decât orice, DUMNEZEU ȘI MAMA.

Anul acesta, dată de 8 martie a fost rânduită să fie duminică, 
de aceea am ales să sărbătorim ziua mamei în biserica noastră 
din satul Ighişul Vechi, unde am pregătit o serbare dedicată tuturor 
mamelor, deoarece ea este o ființă frumoasă ca o primăvară, suavă 
ca un ghiocel și darnică precum o toamna încărcată cu daruri alese. 
Acestea ne sunt mamele, ființe divine, hărăzite de Dumnezeu pentru 
a ne ghida pașii spre poteci ferite de toate ispitele acestei lumi.

Cu ajutorul lui Dumnezeu am venit în parohia Ighişul Vechi, unde 
am întâlnit niște oameni minunați, dar mai presus de acest fapt, am 
întâlnit niște copilași,  care merită toată iubirea mea de preot paroh. 
Tânăr fiind mă simt copil împreună cu ei, de aceea într-un timp 
foarte scurt am reușit să avem o relație strânsă și am închegat o 
prietenie frumoasă cu ei. Din dorința mea și iubirea lor am încercat 
să aducem un moment frumos pentru mamele lor, lucru pe care   
l-am și reușit, deoarece în această duminică, biserica satului nostru 
a fost plină de credincioși dornici să audă glasurile celor mici.

Cu o emoție greu de stăpânit, copilașii au rostit fiecare în parte câte o poezie pentru mama lor și am cântat împreună cântece dedicate mamei. Nu am crezut că o să fie un moment așa 
frumos și emoționant, însă la final când mamele au primit câte o floare din mâinile copiilor lor s-au bucurat atât de mult, încât atunci când s-au îmbrățișat au plâns de fericire, lucru care 
a produs o tensiunea de iubire curată în toată biserica. Am fost surprins de această reacție a oamenilor și m-am bucurat așa mult văzând atâta lume fericită. A fost prima mea mulțumire, 
pe care am avut-o ca preot de doar două luni și jumătate în satul acesta, Ighişul Vechi.

Activitatea cu acești tineri este doar la început. Avem deja un mic plan de activități  și momente artistice  ce vor avea loc la noi, în sat. Tot împreună cu ei am adus zâmbetul pe față și 
celor din căminul de bătrâni din satul nostru, oferindu-le de 1 martie câte un mărțișor, apoi și de 8 martie câte o floare și un program artistic de ziua mamei.

Mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate momentele frumoase și Îl rugăm să fie ascultător rugăciunilor noastre. Mulțumesc din suflet copilașilor, dar și celor care ne sprijină în tot ceea ce facem. 
Preot paroh, CRISCA DANIEL

Serbare la Ighișul Vechi în cinstea Mamei! Spre sfârșitul anului 2019, în decembrie, a primit și satul nostru un preot tânăr, pe părintele 
Crișcă Daniel. De la început s-a arată un om destoinic, comunicativ și cu multă plăcere prindea 
vorba cu toți oameni din sat.
Văzând că la slujba e cam puțină lume a reușit să aducă la casă parohială pe toți copiii din sat. I-a 
învățat cântece religioase, rugăciuni și acești copii merg la biserica în fiecare duminică spunând ei 
rugăciunea Tatăl nostru și Crezul din față Sfântului Altar și rugându-se împreună cu toți oameni 
din biserica. Această lucrare a fost benefică din mai multe puncte de vedere, dar mai ales că 
părintele a reușit să-i mai dezlipească de telefoane și televizoare, care nu le sunt atât de folositoare.
Așa s-a întâmplat și duminică acesta, de 8 marte, că toți copiii din sat, de la grădiniță, ciclu primar și 
gimnazial au venit la biserica de dimineață. A fost biserica plină de oameni. Ne-am rugat împreună, 
am ascultat predica plină de învățătură a părintelui, iar la sfârșit am asistat la o frumoasă activitate 
artistică dedicată zilei de 8 martie. Copiii au spus poezii, au cântat pricesne și cântece despre 
primăvară și mamă, apoi, la final mamele au primit flori și îmbrățișări de la copii lor. S-a creat o 
atmosferă plăcută, emoționantă până la lacrimi.  Fiecare om a plecat cu o mulțumire în suflet acasă.
Sper că oamenii au înțeles că este necesar să fim mai buni, mai uniți în rugăciune alături de 
părintele nostru, mai iertători, mai ales acum în perioada postului mare când ne pregătim de 
marea sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.
Pentru toate aceste fapte minunate întregul sat îi mulțumește părintelui nostru drag și doamnei 
preotese pentru dragostea, implicarea și tot sprijinul pe care ni-l oferă. Mulțumim lui Dumnezeu că a 
trimis un preot tânăr și cu adevărat rugător în satul nostru pentru a trezi la viață toată comunitatea.
Cu respect,

Înv. primară Corina Ionașcu

Eram pornit să scriu ca titlu „Empatia salvează România”! Pentru că urmărind fenomenul Covid-19, dincolo 
de drama medicală și economică, descoperi o dramă mult mai adâncă. Drama lacunelor educaționale! Şi 
nu, nu e vorba de școala românească ci de tot ce înseamnă complexul educațional al firii noastre de români.
Indiferența și aroganța prin care reacționează unii infectați cu Covid-19 – cazul fostului ofițer MAI sau 
a persoanei care-și scuipă medicii ori îngrijitorii sunt numai un revers al situației- este aproape sufocantă. 
Ceea ce constați este o lipsă cumplită de empatie.
Nu. Nu la nivelul oamenilor care oricum se înscriau în viața comunității cu vocația lor socială. Ci al unora 
care cred că există drepturi numai în ceea ce-i privește nu și în ce privește comunitatea. Scriu aceste rânduri și 
după ce am citit o serie de comentarii ale unor atotștiutori „facebook-iști”, unii fiindu-mi chiar colegi de slujire 
ori de confesiune care tocmai acum s-au apucat să moralizeze și să descopere teoriile unei întregi conspirații.
Drept este că acest Covirus-19 a descoperit niște frustrări cumplite. Unele de castă, altele religioase ori 
ideologice. Nu e vremea afișării lor. Măcar acum să căutăm să ne vindecăm de grandilocvența nulă a epatării 
unor cunoștințe pe care nu le stăpânim. Să căutăm să nu provocăm și nici să menținem tot soiul de ironii 
ieftine care chiar nu bucură sufletul. Cred că dincolo de toate e nevoie să ne imunizăm la minciună și 
manipulare, la zvonistică și ideologii grobiene, la criticisme ieftine.
E vremea unei reașezări în cultura comunicării, dialogului și răbdării. Nu poți construi rezistența unei națiuni 
numai pe vorbe. Comunitatea românilor responsabili este chemată să aducă aminte iresponsabililor că nu sunt 
numai ei în comunitatea de risc a momentului. Nu-i ispită mai mare decât să crezi că poate lipsi Dumnezeu 
din vindecarea unui popor. Cum nu cred că putem construi imunitate de grup la Covid-19. Riscurile sunt 
mult prea mari. Dar ne putem imuniza la ură și minciună, la hoție programată și comunitarism egoist.
Cred că e momentul să învățăm. Ce putem face pentru a nu ne fi greutate unii altora. Ce putem face pentru 
ca să nu ne cuprindă cinismul dreptății particulare dinaintea unui efort luminos, de recuperare a omeniei 
noastre. Creștinismul nu înseamnă critică neroditoare și nici ambiția de a dovedi cu prețul jignirii conținutul 
unei dreptăți particulare. Deseori provenită dintr-o reflecție îndoielnică asupra realității. Creștinismul e 
cruce. Duminica aceasta, care se apropie, este despre cum nu poți minimaliza forța crucii prin încrucișări 
de interese. Pentru că religia creștină nu-i simplă înșirare de percepte ori tonuri de cultură. Ci este viața în 
Hristos. iar la aceasta suntem chemați toți.
Nevoia de empatie a momentului de acum este în fond un apel la bunul simț, cumințenie și ascultare de 
aceia care știu ce au de făcut. Orice lipsă de vitamine din organism poate fi reacordată medicamentos. Dar 
niciodată nu există medicamente pentru vindecarea de nesimțire. E nevoie să ne reactualizăm programele de 
educație și școală? Poate. Dar mai presus de asta e nevoie să ne învățăm copiii să fie conectați la sinceritate 
și empatie. Să refuze egoismul 
ca unic mod de viață. Nevoia de 
empatie descoperă că e nevoie de 
noi ca oameni. Nu ca sisteme ori 
entități individuale. Ci ca oameni, 
faceri după chipul lui Dumnezeu. 
Înțelegând că empatia ne aduce un 
plus de asemănare cu Dumnezeu! 
Nu se pot emite certificate pentru 
empatie. Dar nesimțirea în care 
ne sufocă unii chiar se vede. E 
momentul să facem să se vadă și 
empatia, munca în cumințenie a 
bunului simț.

Pr. Constantin NECULA

S-a întâmplat la Ighișul Vechi
Nevoia de Empatie
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Trebuie să vedem bunătatea lui Dumnezeu în tot ce se petrece acum. Sfinții Părinți au văzut iubirea Sa de oameni. O molimă asemănătoare a avut loc în veacul al patrulea, în pustia 
Egiptului, secerând mai bine de o treime dintre monahi, iar Părinții ziceau cu mare însuflare că „Dumnezeu seceră sufletele sfinților pentru Împărăția Sa”, și nu se clătinau (în credință).

Mulți oameni sunt confuzi și alții se panichează din pricina amenințării epidemiei de 
Coronavirus care a cuprins toată lumea. Eu însă cred că n-ar trebui să fim așa, pentru că orice 
face Dumnezeu cu noi, o face din dragoste. Dumnezeul creștinilor este un Dumnezeu bun, 
un Dumnezeu al milei și al iubirii de oameni, Care iubește lumea. Dumnezeu ne-a creat din 
bunătate, ca să ne împărtășească viața Sa, ba chiar și slava Sa. Când am căzut în păcat, tot 
din bunătate a îngăduit morții să pătrundă în viața noastră, ca să nu ajungem nemuritori în 
răutate, ci să căutăm o cale de mântuire. Deși am căzut, nicicând Dumnezeu n-a încetat să Se 
îngrijească de noi, nu doar cu bunurile materiale necesare pentru dăinuirea neamului nostru 
[omenesc], ci a trimis proroci și drepți să-I pregătească calea, ca să poată veni și dezlega tragedia 
noastră, și să poată aduce mântuirea cea veșnică prin Cruce și prin Învierea negrăitei Sale 
iubiri. A venit și a luat asupra Sa blestemul păcatului, și ne-a arătat până la sfârșit dragostea 
Sa: „Iubind pe ai Săi cei din lume, până la sfârșit i-a iubit”.

Tot ce a făcut Dumnezeu când ne-a creat, când a asigurat cele necesare pentru dăinuirea 
lumii, când Şi-a pregătit calea pentru a veni pe pământ, când Însuși a venit, în persoană, 
și ne-a lucrat mântuirea în chip așa de minunat – pe toate acestea le-a făcut din bunătate. 
Şi bunătatea Sa este nemărginită. Ne mântuiește și este atât de îndelung-răbdător cu noi, 
așteptând până ce venim la cunoașterea adevărului și aducem pocăință adevărată, ca să putem 
fi cu El pe vecie. Așa, în fiecare etapă a relației Sale cu omul, Dumnezeul nostru ne arată doar 
bunătate și milă, care „mai bună este decât viața”; bunătatea este Firea Sa, și pe toate le face 
spre folosul și mântuirea omului.

Prin urmare, când iarăși va să vină ca să judece lumea, o va judeca un alt Dumnezeu? Nu 
va fi același Dumnezeu, Dumnezeul milei și iubirii de oameni, Care iubește omenirea? Să 
nu ne îndoim că ne vom înfățișa înaintea a nimeni altcuiva decât a Dumnezeului Care ne-a 

făcut și ne-a mântuit. Şi iarăși, cu aceeași milă și dragoste ne va judeca. De aceea, să nu ne panicăm, nici să ne clătinăm [în credință], căci același Dumnezeu ne va întâmpina în viața cealaltă și ne va 
judeca cu aceeași bunătate și îndurare. Unii se tem că le-a sosit ceasul sfârșitului. Epidemia aceasta a Coronavirusului are și o parte bună, pentru că avem câteva săptămâni din clipa în care ne va lovi până 
la sfârșitul nostru. Putem închina, așadar, acest timp pregătirii pentru întâlnirea cu Dumnezeu, ca mutarea noastră să nu fie pe neașteptate și pe nepregătite, ci după ce ne-am cercetat întreaga viață la 
fiecare ședere în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, uneori mulțumind până la sfârșit pentru tot ce-a făcut Dumnezeu pentru noi, alteori cu pocăință, cerând iertarea fărădelegilor noastre. Nimic nu ne 
poate vătăma când avem un astfel de Dumnezeu, Care îngăduie toate din bunătatea Sa. Trebuie doar să continuăm să fim mulțumitori până la sfârșit și să facem smerita rugăciune de pocăință pentru 
iertarea păcatelor noastre.

În ce mă privește, epidemia aceasta mă ajută. Tânjeam să regăsesc rugăciunea pe care am avut-o înainte, cu care pot să-mi cercetez întreaga viață, de la naștere până acum, mulțumind lui Dumnezeu 
pentru toate binefacerile Sale „cele întru știință și cele întru neștiință”; și, totodată, cu care pot să-mi cercetez întreaga viață pocăindu-mă pentru toate păcatele și fărădelegile mele. Ce minunat să-ți 
poți cerceta viața în rugăciune, să le pui pe toate înaintea lui Dumnezeu stăruind în rugăciune! Simți atunci că viața ți se răscumpără. De aceea, situația de acum cu adevărat mă ajută. Nu mă panichez, 
ci „mă voi îngriji pentru păcatul meu”.

Trebuie să vedem bunătatea lui Dumnezeu în tot ce se petrece acum. Sfinții Părinți au văzut iubirea Sa de oameni. O molimă asemănătoare a avut loc în veacul al patrulea, în pustia Egiptului, secerând 
mai bine de o treime dintre monahi, iar Părinții ziceau cu mare însuflare că „Dumnezeu seceră sufletele sfinților pentru Împărăția Sa”, și nu se clătinau [în credință]. Domnul Însuși vorbește în Evanghelie 
despre zilele din urmă, despre încercările și necazurile prin care va trece lumea înainte de a Doua Sa Venire. Nu discernem însă în cuvintele Sale nici tristețe morbidă, nici disperare. Domnul, Care S-a 
rugat în grădina Ghethsimaniului cu sudoare de sânge pentru mântuirea întregii lumi, spune că atunci când vom vedea grozăviile ce vor premerge cea de-a Doua Venire a Sa, să ne ridicăm însuflețiți 
capetele, pentru că răscumpărarea noastră se apropie. Unii îmi spun: „Dumnezeu să-Şi întindă mâna Sa cea ajutătoare!” – dar tocmai aceasta este mâna lui Dumnezeu! El dorește și lucrează mântuirea 
noastră „în multe rânduri și în multe chipuri”: „Tatăl Meu până acum lucrează; și Eu lucrez”. Virusul acesta poate fi un mijloc pe care Dumnezeu să-l folosească pentru ca mulți să-și vină în fire și la 
pocăință, și pentru a secera multe suflete pregătite de Împărăția Sa cea veșnică. De aceea, pentru cei ce se predau și se încredințează dumnezeieștii purtări de grijă, toate vor contribui la binele lor: „Celor 
ce iubesc pe Dumnezeu toate li se lucrează spre bine”.

Nu este loc, așadar, de tulburare morbidă. Nici nu trebuie să ne împotrivim măsurilor luate de guvern pentru a reduce răspândirea afecțiunilor pe care le vedem la atâția oameni. Este greșit să acționăm 
împotriva autorităților. Să facem ce ne spune guvernul, pentru că nu ni se cere să ne lepădăm de credința noastră, ci doar să luăm câteva măsuri pentru binele comun al tuturor, ca să trecem peste încercarea 
aceasta – și nu sunt deloc nerezonabile. Unii o iau prea mărturisitor, ridică stindardul și fac pe mucenicii și mărturisitorii. Noi, să nu ne îndoim: vom arăta doar supunere față de ordinele guvernului. Este 
nedrept să facem neascultare de guvern de vreme ce, când ne vom îmbolnăvi, la spitalele lor vom alerga și ei vor fi cei care să suporte cheltuielile și să ne îngrijească. De ce să nu-i ascultăm?

Acesta este cugetul lui Hristos, pe care Dumnezeu l-a arătat în viața Sa pământească, aceasta este porunca apostolească pe care am primit-o: „…să se supună stăpânirilor și dregătorilor, să asculte, să 
fie gata la orice lucru bun, să nu defaime pe nimeni, să nu fie sfăditori, ci îngăduitori, arătând întreaga blândețe față de toți oamenii”, și: „Supuneți-vă, pentru Domnul, oricărei orânduiri omenești, fie 
împăratului, ca înalt stăpânitor, fie dregătorilor…”. Dacă nu ne supunem stăpânitorilor noștri, care nu ne cer mult, cum ne vom supune lui Dumnezeu, Care ne dă o lege dumnezeiască, mult mai înaltă 
decât orice lege omenească? Dacă păzim legea lui Dumnezeu, nu suntem mai presus de legile omenești, spuneau apologeții celui de-a doilea veac, când Imperiul Roman îi prigonea pe creștini. 

De mirare că în țara în care trăim, Marea Britanie, fotbaliștii arată atâta înțelegere și discernământ încât sunt primii care să-și întrerupă activitatea, supunându-se indicațiilor guvernului de a lua măsuri 
profilactice! Şi ar fi trist ca tocmai noi, cei credincioși, să nu ne ridicăm la măsura fotbaliștilor și să nu arătăm aceeași supunere de autoritățile pentru care se roagă Biserica noastră.

Dacă ne vor cere să înceteze slujbele Bisericii, să ne supunem pur și simplu, și să binecuvântăm pronia lui Dumnezeu. Mai mult, acest lucru ne aduce aminte de o veche predanie a Părinților din Palestina: 
în Marele Post, în Duminica Lăsatului-sec de brânză, după iertarea reciprocă, [monahii] ieșeau în pustie timp de patruzeci de zile, fără Liturghie, stăruind, pentru a se pregăti, în post și rugăciune, și se 
întorceau în Duminica Floriilor ca să prăznuiască după cuviință Patima și Învierea Domnului. Așa și contextul de astăzi ne silește să trăim iarăși ceea ce se păstrase din vechime în sânul Bisericii. Ne 
vor obliga, adică, să trăim o viață mai isihastă, cu mai multă rugăciune, care va compensa cumva lipsa Dumnezeieștii Liturghii și ne va pregăti să prăznuim cu mai mare dorință și însuflare Patima și 
Învierea Domnului Iisus. Astfel vom preschimba epidemia aceasta într-o biruință a isihasmului. În tot cazul, orice îngăduie Dumnezeu în viața noastră este din bunătatea Sa și pentru binele omului, căci 
El niciodată nu dorește să se vatăme în vreun fel zidirea Sa.

Negreșit, și de vom fi lipsiți mai mult timp de Dumnezeiasca Liturghie, vom răbda. Ce primim la Liturghie? Ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui Hristos, ce sunt pline de harul Său. Pentru noi, este 
o mare cinste și binefacere – dar primim, totodată, harul lui Dumnezeu în multe alte feluri. Când săvârșim rugăciunea isihastă, sălășluim în prezența lui Dumnezeu cu mintea în inimă, chemând sfântul 
Nume al lui Hristos. Dumnezeiescul Nume ne aduce harul lui Hristos, pentru că este nedespărțit de Persoana Sa, și ne duce în prezența Sa. Această Prezență a lui Hristos este curățitoare, ne curățește 
de fărădelegi și păcate, ne înnoiește și ne luminează inima, ca să ia formă înlăuntru chipul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Hristos.

De nu vom avea Paștile în biserică, să ne aducem aminte că fiecare contact cu Hristos este Paști. Primim har în Dumnezeiasca Liturghie pentru că Domnul Iisus este prezent acolo, El săvârșește taina 
și El este Cel ce se împarte credincioșilor. Când însă chemăm Numele Său, pătrundem în aceeași Prezență a lui Hristos și primim același har. De aceea, chiar dacă suntem lipsiți de Liturghie, vom avea 
pururea Numele Său – nu suntem lipsiți de Domnul. Mai mult, avem și cuvântul Său, și mai ales Evanghelia Sa. Dacă cuvântul Său sălășluiește neîncetat în inima noastră, dacă îl cercetăm și ne rugăm 
cu acesta, dacă devine limbajul nostru, cu care vorbim lui Dumnezeu tot așa cum ne-a vorbit El – atunci vom avea iarăși harul Domnului. Pentru că cuvintele Sale sunt cuvinte ale vieții veșnice, și se 
săvârșește aceeași taină: primim harul Său și ne sfințim.

Mai mult, cu fiecare prilej în care arătăm bunătate fraților noștri, Domnul se bucură, socotind că am 
făcut-o în Numele Său, și ne răsplătește. Arătăm bunătate fraților noștri și Domnul ne răsplătește cu 
harul Său. Este un alt mod prin care putem trăi în Prezența Domnului. Putem primi harul Domnului 
prin post, prin milostenii și prin orice faptă bună. Așa că, dacă suntem siliți să nu ne adunăm în biserică, 
ne putem uni în duh, prin aceste sfinte virtuți pe care le știm, înlăuntrul Trupului lui Hristos, Sfânta 
Biserică, care păstrează unitatea credincioșilor cu Hristos și cu celelalte mădulare ale Trupului Său. Tot 
ceea ce facem pentru Dumnezeu este o liturghie, căci slujește mântuirii noastre. Liturghia este cel mai 
mare eveniment din viața Bisericii, în care credincioșii au putința să facă schimb între viețișoara lor și 
nemărginita viață a lui Dumnezeu. Impactul acestui eveniment ține însă de pregătirea pe care o facem, 
prin tot ce am amintit: prin rugăciune, fapte bune, post, iubire de aproapele, pocăință.

Pentru aceasta, iubiții mei frați, nu este nevoie să facem mărturisiri eroice împotriva guvernului pentru 
măsurile profilactice pe care le ia spre binele tuturor oamenilor. Nici să nu deznădăjduim, ci să meșteșugim 
cu înțelepciune căi prin care să nu pierdem părtășia vie cu Persoana lui Hristos. Nimic nu ne poate vătăma, 
trebuie doar să facem răbdare un răstimp anume – și Dumnezeu va vedea răbdarea noastră, și va înlătura 
toată piedica, toată ispita, și vom vedea iarăși zorii zilelor de bucurie, și vom prăznui împreună nădejdea 
și dragostea noastră în Hristos Iisus.

Traducere de Radu Hagiu
(Sursa: doxologia.ro)

Cuvânt de mângâiere la vreme de pandemie
al Arhimandritului Zaharia Zaharou de la Essex
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Ei s-au născut în aprilie

Frank Gertraud  91 de ani 06 apr Merghindeal
Jurca Mihai   90 de ani 12 apr Mihăileni
Galici Marioara  88 de ani 05 apr Vărd
Nica Maria   88 de ani 02 apr Brădeni
Nistor Maria              86 de ani 06 apr Şalcău
Frățilă Niculina  85 de ani 18 apr Săsăuș
Ciulei Silvia   85 de ani 22 apr Retiș
Târnăveanu Aurelia           85 de ani 28 apr Brădeni
Aldea Anuța   84 de ani 25 apr Marpod
Dorobanț Elena  83 de ani 01 apr Retiș
Lemnaru Maria  82 de ani 20 apr Brădeni
Nițu Ana   82 de ani 18 apr Brădeni
Bărtuș Ioan Viorel  81 de ani 03 apr Merghindeal
Gabor Octavian  81 de ani 03 apr Dealu Frumos
Şaldorfean Pavel  81 de ani 28 apr Răvășel
Oțetea Maria              80 de ani 01 apr Retiș
Măniș Gheorghița  80 de ani 18 apr Chirpăr

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

SFINTELE PAȘTI
la românii de pe Valea Hârtibaciului

De Paști ne facem curat și în suflete!
Învierea lui Hristos este cel mai mare și mai important 

eveniment din istoria sfântă a mântuirii și piatra de temelie a 
credinţei creștine. În lumea satului românesc, Sărbătoarea 
Învierii a fost dintotdeauna respectată cu sfinţenie, cu toate 
obiceiurile care au însoţit-o și o însoţesc încă, în unele locuri. 
Cuvântul Paști este de origine evreiască, vine de la cuvântul 
Pesah (grecește = paskha, latinește = pascha), care înseamnă 
trecere. Pentru evrei avea semnificaţia sărbătorii azimelor, 
ţinută în amintirea eliberării lor din robia faraonului Egiptului și 
a trecerii prin Marea Roșie. Patimile și răstignirea lui Isus s-au 
petrecut în timpul sărbătorilor de Paști. După învierea lui Isus, 
creștinii au început să sărbătorească duminica, în locul sâmbetei, 
ca zi de odihnă și de biruinţă a vieţii asupra morţii. De aceea, 
Paștele creștinilor se celebrează întotdeauna duminica, după 
Paștele evreilor, el celebrând ziua Învierii, care e trecerea firii 
umane de la moarte la viaţă.

Pentru hârtibăcenii din satul tradiţional această sărbătoare 
n-a fost o zi de petrecere, cum tinde a deveni azi, ci un praznic 
adevărat, la care se ajunge după truda celor șase săptămâni 
de post. Răstimpul acesta însemna pentru gospodarul casei 
cele mai intense săptămâni de muncă pe hotar, iar pentru 
gospodină, timp dedicat numai ţesutului. De Paști toţi trebuia 
să se înnoiască, deci să aibă haine noi, iar bărbaţii făceau ordine 
în gospodării, să fie cât mai curate la marea sărbătoare. Măcar 
cămașa trebuia să fie nouă de Paști, altfel, o să fii tot anul vai de 
capu’ tău și o să-ţi umble așa cum ai cinstit ziua Paștilor.

 Învierea Domnului este precedată de o perioadă de 
recuperare și purificare atât trupească, cât și spirituală, Postul 
Paștilor ( Postul Păresimilor, Patruzecimea sau Postul Mare). Este 
postul cel mai lung și cel mai aspru al bisericii ortodoxe. În satul 
tradiţional nimeni nu se abătea de la regula lui! Postul era post, 
se făcea de râs cine mânca de dulce. Nu trebuie să mănânci 
lapte, carne, ouă și brânză. Crăciunul sătul și Paștile fudul ( 
maţul sătul la Crăciun și curul fudul la Paști!),ziceau oamenii! 
Adică la Paști aveai haine noi, mai ales copiii, adulţii îmbrăcând 
costumul popular de sărbătoare. Purificarea e necesară în 
vederea spovedaniei, care se face de obicei în Săptămâna Mare, 
după care fiecare credincios poate primi lumina bucuriei, a 
Sfintei Sărbători a Învierii. Candela aprinsă în fiecare zi, purtări 
creștinești, gesturi miloase, prin toate acestea omul vechi se 

străduia să intre în voia lui Dumnezeu.
 Jocul fiind interzis în post, tineretul se strângea duminica 

într-un loc anume (pe Dealu’ Hulii în Nucet, După garduri și 
După răchiţi în Chirpăr, În pajiște, lângă cimitir, pe locul numit 
De laturi, în Fofeldea...), unde stăteau de vorbă ori organizau 
diverse jocuri specifice: de-a mingea bătută, mălai lung, în fugă, 
datul în dulap... În Fofeldea fetele se jucau separat de feciori, 
de-a mălaiul. Opt fete făceau un cerc și două erau la mijloc. 
Cineva striga măi mălai, să te tai! și atunci cele două, ţinându-
se de mână, trebuiau să fugă și să prindă alte două, din cercul 
făcut. Acestea fugeau roată cât puteau de tare. Băieţii se jucau 
cu mingea (din păr de animale sau din zdrenţe odinioară) una 
și fuga și de-a șindăru’. Una și fuga semăna cu oina. La de-a 
șindăru’ se băteau doi ţăruși la o distanţă de 100-150 între ei. 
Mingea era lovită și jucătorul de la ţău trebuia să fugă, căutând 
să nu fie atins cu mingea de adversar.

 Ultima săptămână a postului ( Săptămâna ai mare) e perioada 
cea mai importantă, ea trebuie folosită pentru căinţă. Paștile 
nu trebuiau să te apuce certat cu vecinul. Erai considerat un 
netrebnic, pentru că nu ierţi, cum a iertat Isus pe cei care l-au 
răstignit! 

 În Joia Mare nu se mai lucra nimic, doar se vopseau ouăle, 
care nu se vor strica, pentru că e Joia Mare. Cine nu reușea să 
vopsească toate ouăle joi, o făcea sâmbătă dimineaţa, pentru 
că în Vinerea ai Mare n-aveai voie să umbli cu oţet. Femeile 
din Ghijasa de Sus ne-au spus că ouăle roșii se făceau sâmbăta 
pentru că, dacă le înroșeai mai repede, le mâncau copiii! Ouăle 
erau vopsite cu vopsea roșie și ornamentate cu holdă verde (ca 
să iasă verzi), cu flori naturale, cu frunze de trifoi, cu foi de ceapă 
( nu cu vopsea de la boltă, ca acuma; aia nu se lua pe dește, 
ca asta, vorba lelii Cornelie a Vâjului, din Săsăuș!) roșie sau 
sfeclă roșie, numai de către femei și fete, după datină. Floarea 
sau frunza se aplica pe ou, apoi oul era introdus într-un ciorap 
de mătase, legat cu grijă la capătul bucăţii de ciorap și introdus 
în vopsea. Se scotea din vopsea și se înlătura ciorapul, forma 
florii sau frunzei rămânând pe ou. Cu foile uscate de ceapă albă 
se obţinea culoarea galben-portocaliu, cu varza roșie – cea 
albastră, iar galbenul – cu coajă de măr sălciu (pădureţ). Mai 
demult, ouăle erau vopsite în culori vegetale, astăzi se folosesc 
mai mult cele sintetice, chimice. Culorile vegetale erau preparate 
după reţete străvechi, transmise din generaţie în generaţie, cu o 
mare varietate de procedee și tehnici.

Oamenii în vârstă ne-au spus că înaintașii lor credeau în puterea 

miraculoasă a oului roșu: el dă sănătate, putere și spor. El alungă 
duhurile necurate și apără casa de răutăţi. Oul este un simbol 
al sacrificiului și al regenerării, cu semnificaţii purificatoare. Oul 
e simbolul Mântuitorului, care înlătură piatra de mormânt, 
părăsește mormântul și iese la lumină, la viaţă, precum puiul de 
găină ieșit din găoace prin spargerea cojii. Ouăle trebuie să fie 
roșii ca sângele lui Isus, care a picurat pe ouăle din coșul uneia 
dintre Mariile sfinte ce l-au însoţit la mormânt. Oul este gătit 
(colorat și încondeiat) în Săptămâna Patimilor, apoi e ucis prin 
lovire violentă în cap (ciocnitul ouălor) și mâncat sacramental în 
ziua de Paști.

În Vinerea Patimilor se făceau băi purificatoare, se ţinea post 
negru și erau severe interdicţii privind ţesutul, cusutul, torsul. 
Se spune că pe acela care ţine post negru nu-l va mai durea 
niciodată capul și va ști cu trei zile înainte când va muri. Doar 
cei bolnavi mănâncă pâine și beau apă după apusul soarelui. De 
vineri după-masa, orice activitate încetează până în Noaptea 
Învierii, în semn de doliu după Fiul Răstignit. Lumânările aprinse 
în Vinerea mare la ocolirea bisericii erau puse apoi (în Chirpăr 
și în alte sat) pe toate mormintele. Era păcat să rămână un 
mormânt fără lumină aprinsă, spun bătrânii din Cașolţ. Unii 
credincioși păstrează o parte din ele, în credinţa că-i feresc de 
fulgere, trăsnete...

În Sâmbăta Mare era tăiat mielul. Tăierea lui este jertfa anuală 
a zeului din religiile precreștine, înlocuită de creștinism cu 
jertfa Domnului Isus. Paștile, scenariu ritual de înnoire anuală 
a Lumii prin moartea și renașterea anuală a Mântuitorului Isus, 
se încadrează în modelul preistoric de renaștere simbolică 
a timpului și spaţiului prin jertfa divinităţii adorate, substituită 
de un animal în acest caz. La ieșirea din biserică după slujba de 
Înviere, în Chirpăr cei care dau prânzul Paștilor oferă fiecărui 
credincios o bucată de hencleș și una de caș proaspăt, adus de 
ciobani de la toate stânile din sat. După Înviere fiecare creștin se 
întorcea acasă cu lumina aprinsă din lumina adusă de preot de 
pe masa Sfântului Altar. Această lumânare este simbolul Învierii, 
al biruinţei vieţii asupra morţii și al luminii lui Hristos asupra 
întunericului păcatului. Dacă se stingea pe drum, era semn rău. 
Lumânările de la Înviere se păstrează până la șapte ani și sunt 
aprinse vara, la o revărsare de ape sau când e vreme mare, căci 
ele îndepărtează trăsnetul, în credinţa populară. De asemenea, 
se afumă casa cu tămâie sau flori sfinţite la Paști.

(Va urma)
Prof. Mircea Drăgan-Noiștețeanu

Populară
Ioan Gligor Stopiţă

Foaie verde, foi de plop
Ce te zbați? Au n-ai noroc?
Ori ai tremur de plăcere,
Verde luni, marți înspre miere?
Opaiț galben te faci, miercuri,
Joi te rostogolești în cercuri
Și-n cădere, și-n durut
Reverențe-i faci la lut…
Vineri, vântul te-o purta,
Sâmbătă te va usca
Și-n rugini de cearcăn groaznic
O să mori în zi de praznic,
Zi aleasă ca soroc
Foaie verde, foi de plop
Frunză fără de noroc-

Scrisoare de 8 Martie
Barbu Lenuţa
Nu ți-am mai scris demult, dar înțelegi
... că-una, alta.. că e timpul scurt
Dar știi cum e … e greu ca să alegi
din toate ce să faci, puțin ori mult.
Noi suntem bine, sănătoși cu toții
Şi doar pe mine, uneori mă doare
... știi, umărul acela, izbit de bara porții
Ce-l oblojeai cândva, c-un săculeț cu sare.
În rest..ca toți.. cu ratele, cu banii
C-așa-i acum, viața e cam scumpă
Dar nu-ți fă griji, că le răzbim cu anii
Din când în când mai zicem Doamne-ajută!
Ştii ghioceii ăia, ce i-ai adus de-acasă?
Au înflorit din iarnă, deși era omăt,
au tufărit grădina, de poți să tragi o coasă,
zici că-i goblen cusut cu alb și verde, tot!
Am fost la voi acasă, cam pe la Bobotează,
De fiecare dată, mi-e jale pe când trec
pe lângă casa voastră
… nici mintea nu mi-e trează.
... îmi caut cheia … nu e … și trebuie să plec
Voi ce faceți acolo, cum e în rai la voi?
Mă-ntreb dacă vi-e bine, să nu vin să îi ocăr!
Mai faci la cipcă mamă? Mai ai modele noi?
Şi tata-i lângă tine? Ori iar este la poker?
Eu aș veni acolo, ca să mai povestim
Dar încă mai am treabă
... azi cos niște hăinuțe
Așa că înțelege, c-o să mai stau puțin
S-o-nvăț pe aia mică, să facă liniuțe
Ah! ... ce căscată-s iară! Era să uit acum
E ziua ta măicuță și te îmbrățișez!
Mi-e dor de tine-n viață! Nu-mi este dor oricum!
Şi suflu-n lumânare, să nu știi că oftez.

bolta pivniței
Francisc Lorinczi

casa de la țară
cu intrare boltită în pivniță
amintește de viile de demult
dispărute în peisajul local
azi s-au înmu lțit buticurile
 și a apărut minimarketul sătesc la doi pași
oho
câte s-au pierdut
de la ultimul treierat curat de grâu
cândva se punea valoare pe bob
nu pe pleavă
azi grâul din saci are miros străin
e acru și se strică repede
când nu îți mai iubești pământul
vin alții să îl lucreze
emigrația pe timp de pace
e ca și când mori de foame lângă o pâine de casă
tabacul uscat în curte pe cărămida fierbinte
îți stârnește amintiri care te încolăcesc
ca șarpele pe lemnele din curte vara
și mă întorc iar la casa cu intrarea boltită în front
pesemne că nu vor mai intra butoaie cu vin
mai sunt doar câteva rădăcini de viță-de-vie lângă casă
și o lespede de gresie
pentru neuitare.

Levitând în timp
Magda Ignat

Vânt cu palme nevăzute,
părul mi l-a mângâiat,
raze din soare născute,
genele mi-au sărutat.

În bătaia vântului
iarba, florile, foşnesc,
în lăcaşul gândului
liniştite poposesc.

Timpul mă bate pe umăr
trecerea lui amintind,
eu, uitând clipe să număr,
viaţă-n jurul meu simţind.

Treci, timpule, fără mine,
lasă-mă, te rog, visând,
căci în vis am zboruri line,
peste pământ levitând.

POEM NESIGUR

Doina Filip (Pavel)-Barbu

Voi fi o tâmplă care nu mai bate

Sau, poate, doar prelins din orologiu

un ceas nesigur, tăinuit în noapte

Prin pasul tău sfios, ca un elogiu.
Vei fi tăcerea monstruos de pură
Sau drumul rătăcit pe lângă geam,
Sau poate un cuvânt dintr-o scriptură
Tivind venirea frunzelor pe ram.

Vom fi plecarea timpului prin nopți

Cu muguri calzi foșnind pe la ferestre

Vom fi poemul aninat de bolți,

Cai coborând de pe picturi rupestre.

Când o să pleci eu voi privi, desigur,

Cum de pe cruce se coboară lin

Genunchiul lui Hristos cu mers nesigur

Din Ghetsimanii florii de măslin.

...

Și-atunci șoptit, prin liniștea sihastră

Foșnesc poem nesigur la fereastră...

cusătură 
Gavril Iosif Sinai

poezia se coase 
de marginea 
satului
rămân furcile și 

coasele în cuiul din stâlpul șurii
bunicul nu le-a uitat 
pentru noi actuali uituci ca butucul 
poate răsturna carul cu recolta din urmele 
încărunţite
în muzeu soarele nu arde timpul
cade pe o pereche de braţe
brăzdează timpul acoladă 
în care trecerile ușoare ca o mângâiere
alunecă în zâmbete și suspine pe crucea

celor doi ochi rezemaţi de turla bisericii
cu privirea peste ceasuri care sorb simţirile 
toate sunt ale noastre
din cerșitul istoriei în balanţă
pare mai grea mulţimea trecută în manuale
decât anonimi dezgoliţi în eprubetă
gazează fricoșii din tranșee 
ies tâmple albe de cuvinte ninse 
prind a ieșii din uliţă să urce 
un poem bătut pe tastatură
toţi oamenii satului știu ca să-l ţină
până-l prinde poetul de gât
se plimbă cu el 
îi vor pune fiola când lăcrimează
mustul cuvintelor 
miroase a poet și-l vor amenda pentru îndrăzneala
de a fi dincolo de legea firii
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Comunicat de presă 
  

Sibiu, 13 martie 2020 
Agenția pentru Protecţia Mediului Sibiu anunță lansarea 

procesului de participare publică 
în elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 

 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunță publicul interesat cu privire la organizarea unor dezbateri publice 
pentru proiectele de plan propuse, astfel: 

    Planul de management al ariei protejate ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa şi Mihalţ 
- în data de 24.03.2020, începând cu orele 11.00, având ca locație Sala de Consiliu a Primăriei Axente Sever; 
- în data de 19.03.2020, începând cu orele 12.00, având ca locație Sala de Consiliu a Primăriei Șeica Mică; 
- în data de 18.03.2020, începând cu orele 10.00, având ca locație Sala de Consiliu a Primăriei Micăsasa; 
- în data de 18.03.2020, începând cu orele 12.00, având ca locație Sala de Consiliu a Primăriei Valea Lungă; 
- în data de 17.03.2020, începând cu orele 10.00, având ca locație Sala de Consiliu a Primăriei Crăciunelul de Jos; 
- în data de 17.03.2020, începând cu orele 12.00, având ca locație Sala de Consiliu a Primăriei Mihalț; 

   - în data de 16.03.2020, începând cu orele 11.00, având ca locație Sala de Consiliu a Primăriei Blaj;     
Planul de management al ariei protejate ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud 

- în data de 23.03.2020, începând cu orele 13.00, având ca locație Sala de Consiliu a Primăriei Slimnic; 
- în data de 23.03.2020, începând cu orele 10.00, având ca locație Sala de Consiliu a Primăriei Șeica Mare; 

Planul de management al ariei protejate ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia” 
- în data de 23.03.2020, începând cu orele 11.00, având ca locație Sala de Consiliu a Primăriei Șeica Mare; 
 
În acest sens, invităm toate persoanele fizice sau juridice care desfășoară activităţi, deţin proprietăți sau 
prezintă interese legate de ariile naturale protejate, să participe la aceste dezbateri publice. 
 
Proiectul planurilor de management poate fi consultat, în prealabil, la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Sibiu, de luni până joi, între orele 08:00 – 16:30, precum şi pe website-ul Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Sibiu, la adresa http://mc.apmsb.anpm.ro/anunturi, secțiunea Anunțuri. 
Comentariile şi propunerile dumneavoastră pot fi transmise către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, până 
la data de 31.03.2020, astfel: 
•        prin poștă, la adresa: Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, județul Sibiu 
•        prin e-mail, la adresa: office@apmsb.anpm.ro 
Planurile   de   management   propuse   spre   consultare   au fost   elaborează   în   cadrul   proiectului 
„Managementul conservativ al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa şi 
Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud şi ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia”, 
implementat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu  în  calitate  de  beneficiar,  și co-finanțat din Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. 

 
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

                   prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
Persoană de contact: Tomuţă Flaviu, Asistent manager;  
APM Sibiu: tel./fax: +40 0269422653/+40 0269-444145 
e-mail: office@apmsb.anpm.ro  

 

 
 

A început ca o temă la educație tehnologică, în anul școlar trecut, la clasa a VII-a: Coșuri de gunoi prietenoase, nostime. Și au 
apărut idei și mesaje haioase: „Gunoi dacă – aici – arunci, 100 de ani apuci!”/„ Aici aruncă șmecherii”/ „Mi-e foame de ambalaje!”/
„Gunoi de vei arunca, la loto vei câștiga!” 

S-a conturat și un fel de experiment. Să punem coșuri de gunoi făcute din sticle de plastic de 5l, pe traseul dintre magazinul 
principal și școală, pe stâlpii de lângă trotuar. Tot noi urma să le golim regulat și să urmărim dacă ceva se schimbă în aspectul străzii. 
Dar nu am făcut mai mult pentru că urma vacanța de vară. Acum două săptămâni, elevii ajunși în clasa a VIII-a, și-au amintit de tema 
aceea și ne-am spus cu toții că merită să încercăm. Ne-am adunat într-o după amiază la școală, am luat 9 sticle, pe care băieții le-au 
decupat iar eu și fetele am lucrat la mesajele scrise cu vopsea verde. Apoi, tot băieții, le-au fixat cu sârmă pe stâlpi.

A doua zi au dispărut toate capacele sticlelor, iar un coș a dispărut cu totul, dar în unele erau ambalaje.
Le-am golit o dată, după care am constatat că încă un coș a fost aruncat. L-am pus la loc.
Azi a fost zi de golit și reparat. Trei băieți faini s-au prezentat la poarta mea la ora stabilită și am mers la treaba, deși ploua mărunt. 

Cu clește și ce mai trebuia au reparat pe ici pe acolo și am golit conținutul.
Am rămas uimită de seriozitatea lor,de faptul că nu au comentat ca adună gunoaiele altora.
Nu rezolvăm noi curățenia în Brădeni, dar e un început. Știu sigur ca ceea ce am pus la tomberon din coșuri, nu va mai ajunge pe 

trotuar, în șanțuri și mai departe pe câmpuri sau în râuri.
Iar elevii aceștia, dincolo de performanțele lor școlare, pentru mine sunt de nota 10!

Prof. Cristina Moga

MICII ECOLOGIŞTI MASTER CHEF ...
  LA GIMNAZIUL DIN BRĂDENI

Ceea ce vedeți sunt realizări culinare ale elevilor de clasa a VII-a cărora le 
sunt dirigintă. Această activitate - Master Chef - a fost propusă de ei atunci 
când am făcut calendarul activităților extrașcolare ale clasei. Cumva a devenit 
o tradiție a clasei să pregătească ceva de mâncare. In clasa a IV-a au început 
cu un concurs de tartine decorate de ei, apoi, au participat la un concurs pe 
școala, unde au câștigat detașat pentru ca aveau deja experiență. Anul trecut 
si-au ales ca tema „cartoful”  și au inventat rețete și platinguri extraordinare, 
tot in cadrul unei activități a clasei.

 Sunt niște copii extrem de ingenioși, de curajoși și nu în cele din urmă,  
gurmanzi! Le place să aranjeze mâncarea, dar le place să și mănânce, mai ales 
împreună cu clasa. Au venit cu ingredientele de acasă și la școală doar le-au 
montat. Au știut foarte bine ce vor face, si-au adus tot ce le trebuia, evident, 
susținuți de părinți. Mona a făcut acasă figurine din ciocolata topita pe care 
apoi le-a aranjat lângă fructe. Alex si-a adus hârtie aurie din care și-a făcut 
mici stegulețe pe scobitori. Au fost doar ideile lor, iar eu n-am putut decât să 
mă bucur de entuziasmul si seriozitatea cu care s-au implicat.

 Ca dirigintă, dar și  în calitate de consilier educativ , mă preocupă ca elevii  
să mănânce sănătos, sa-și petreacă timpul liber într-un mod util și de ce nu, să 
încurajez eventuale talente. Cine știe, poate dintre ei se va ridica un viitor chef 
Michelin! Dar peste toate este plăcerea de a fi împreună, de a colabora, de a 
ne bucura de clipe frumoase, care vor face parte din bagajul lor de amintiri.

Au existat niște câștigători, desemnați de către un juriu alcătuit dintr-o 
elevă de clasa a VIII-a și cele două îngrijitoare, bune gospodine, amândouă. 
Dar pentru mine toți au fost câștigători. De altfel, valoarea preparatelor s-a 
văzut după viteza cu care s-au epuizat din farfurii,  după jurizare! Cel mai iute 
a dispărut tortul de biscuiți al Ioanei  și salata de fructe cu decorațiuni din 
ciocolata a Monei. Apoi cârnăciorii cu stegulețe ai lui Alex, vulcanii din piure 
și cârnăciori ai Emei, șnițelul în crustă de fulgi de porumb al Alexandrei.

Si la nivel de școală am avut sau vom avea activități culinare: o expoziție pe 
baza de preparate din fructe si legume făcută in  toamna, iar pe 9 mai, Ziua 
Europei, a devenit tradițională o expoziție cu preparate culinare din țările 
Uniunii Europene. realizate de către fiecare din clasele de gimnaziu. Anul 
acesta vom fi la a III-a ediție.

Prof. Cristina Moga
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