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A fost aprobat bugetul pentru 
anul 2021 a orașului Agnita
Consiliul Local al Orașului Agnita a aprobat miercuri, 

21.04.2021, bugetul Primăriei Orașului Agnita pe anul 2021 
propus de primarul Schiau-Gull Alin-Ciprian cu 13 voturi 
,,pentru’’ si 2 voturi ,, abținere’’ . 

,,Am încercat sa creionam un buget bazat pe investiții. 
Necesitățile comunității le cunoaștem cu toți si nu sunt puține. 
Investim în infrastructură, locuri de recreere, în siguranța rutieră, 
în studii și proiecte în vederea  accesării de fonduri europene, 
investim de asemenea în utilaje pentru compartimentul 
gospodăriei comunale urmărind astfel să obținem un randament 
cat mai mare  cu cheltuieli reduse’’ a declarat primarul orașului 
Agnita, Schiau-Gull Alin-Ciprian.

Printre cele mai importante investiții al orașului Agnita putem menționa: 
• Reabilitare si modernizare strada Crișan.
• Achiziția platformelor supraterane pentru punctele de colectare a deșeurilor.
• Amenajarea a peste 2.000 mp de parcări pavate.
• Achiziție pistol radar.
• Achiziție maturatoare stradală.
• Achiziție tractor utilat.

Lista completa a investițiilor pe anul 2021 se află pe site-ul Primăriei Orașului Agnita: www.primaria-agnita.ro
Primăria Agnita a achiziționat pentru poliția rutieră un pistol radar modern
Primăria Agnita a achiziționat un pistol radar modern. Furnizorul autorizat a predat Primăriei orașului Agnita dispozitivul, 

care va intra în dotarea Poliției – Biroul Rutier, după adoptarea unei hotărâri de consiliu local în acest sens.
Dispozitivul va fi utilizat  pe teritoriul orașului Agnita, pentru a ajuta activitatea Poliției Rutiere și pentru a contribui astfel 

la reducerea numărul de accidente cauzate de viteza excesivă, sporirea siguranței participanților la trafic și a siguranței publice 
pe teritoriul orașului.

„Primăria Agnita, în cadrul parteneriatului pe care îl avem cu Poliția Agnita, a achiziționat, pentru reducerea riscului de accidente și 
creșterea siguranței rutiere, un radar mobil. Este o cameră performantă, care poate fi folosită și ziua și noaptea.

Urmează și alte măsuri pentru creșterea siguranței rutiere în Agnita cum ar fi: montarea limitatoarelor de viteza, îmbunătățirea 
marcajelor rutiere precum si montarea si înlocuirea indicatoarelor rutiere. În ciuda tuturor măsurilor pe care le ia Primăria pentru 
creșterea siguranței rutiere, există încă foarte mulți conducători auto care nu respectă legislația și viteza legală în localitate. 

Prin achiziționarea acestor echipamente sprijinim poliția pentru a lua mai multe măsuri în ceea ce privește reducerea numărului de 
accidente și creșterea siguranței în trafic“.

Costul de achiziție al dispozitivului a fost de aproximativ 57.000 de lei fără TVA. 
Încep lucrările de asfaltare în Ruja
După o lungă perioadă de așteptare, în luna mai a.c. încep lucrările de asfaltare din localitatea Ruja.
Aceste lucrări se refera la modernizarea infrastructurii rutiere și realizarea de trotuare noi pe 4 străzi  situate în zona centrală 

din localitatea Ruja, de la numerele administrative 194 la 274 , având o lungime totala de aproximativ 1280 ml.
Proiectul de modernizare este finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locala, iar cheltuielile neeligibile sunt 

asigurate de bugetul local al orașului Agnita, având o valoare totala de 1.803.658,55 lei, iar perioada de execuție a lucrărilor 
este de maxim 8 luni începând cu data prevăzută în ordinul de începere.

AFLĂM DE LA ...

PRIMĂRIA DIN AGNITA

A consemnat Aurel Stoica.
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R e r e v e d e r e
Români dragi ai țării mele, 
să nu uitați că din grea suferință a 
reînviat Mântuitorul Iisus Hristos! 

După lungi şederi în îndepărtata şi trista străinătate, întrerupte doar 
de scurtele concedii de odihnă (majoritatea petrecute în ţara lor natală, 
România, din care plecaseră definitiv în Germania, în urmă cu 25 de ani), 
Hanelore şi Helmuth, doi soţi saşi ardeleni, cunoştinţe vechi de-ale mele, au 
sosit, din nou, în vizită în Agnita, oraş tare drag inimilor noastre! În primul 
rând că în el ne-am prăsit şi am frecventat grădiniţa şi şcoala generală. Ei 
vorbind perfect şi învăţând multă carte în ambele limbi: germană şi română, 
iar eu plecând mai departe, la învăţătură, spre Gura Barza Auriferă şi a 
Țebei revoluţionare a Munţilor Apuseni, Ea, în Agnita, deprinzând meseria 
de tricoteză de ciorapi din fire de bumbac la Fabrica „9 Mai”, alături de 
sora mea, Victoriţa, iar el, cea de mecanic de întreţinere la Întreprinderea 
IMIX, fostă „Economica”. Tot în Agnita s-au născut și cei șase copii ai lor, 
din care patru fete: Hanelore, Ilse, Hermina și Rossemarie, iar băieţii 
Helmuth și Kurt. Urmându-le exemplul, copiii au fost într-atât de „harnici”, 
în căsnicie, încât i-au făcut bunici de unsprezece ori, iar copiii-copiilor lor, 
străbunici tot de atâtea ori. Cu precizarea că fetele s-au căsătorit cu patru 
feciori români agniţeni, vurpăreni, coveșeni și ighișeni, iar fraţii lor sași cu 
fiicele unor ţărani români din Dealu Frumos și din Chirpăr. 

Aşadar, iată-i, în acele zile de lună mai, din nou în Agnita noastră dragă! Au 
venit pentru a răspunde (precum o făcuseră de atâtea ori) invitaţiei unor 
oameni tare vrednici şi omenoşi. Cei care i-au rugat insistent la telefon să 
se gândească să rămână la ei cât or vrea şi putea de 

 mult! În vară să facă dulceţuri la borcan din cireșe, vișine și rubarbără; în 
toamnă să pună la fiert zacusca, iar la copt vinetele; să umple butoiele cu 
mustul strugurilor la fermentat și varza delniţelor la murat. Apoi, în ajun de 
Crăciun, să taie şi să pârlească porcul şi să afume carnea, slănina, cârnaţii, 
pecia și chișca. Iar copiii lor să vină şi ei, cu toţi ai casei. Iar de n-or putea, 
atunci să facă bine să poftească în vizită în primăvara anului următor, de 
Paşti. Atunci când românii şi saşii frământă și coc aluatul cozonacilor, pitelor, 
lichielor și hencleșurilor; vopsesc ouăle găinilor și prăjesc friptura mielor. Îşi 
motivară rugăminţile prin faptul că era pentru prima oară când urmau să 
vină în vizită în dubla lor calitate de stră străbunici. Şi cum rugămintea nu 
venea de la nişte cunoscuţi oarecare, ci din partea unor prieteni vechi şi 
dragi inimii lor, repede au onorat invitaţia acelei familii de ţărani români 
agniţeni. Aceiași care le cumpăraseră casa şi gospodăria, înaintea plecării 
lor din ţară, urmându-şi copiii, ginerii, nurorile şi nepoţii plecaţi cu ceva 
mai devreme. Aşadar, le-o vânduseră lor pe bani puţini, cu tot ce nu avea 
nici un rost să ducă cu ei în Germania. Inclusiv cu vaca şi viţelul din grajdul 
de pe Climăs; cu scroafa cu purcei cu tot şi cu găinile ouătoare din coteţe; 
cu coşerul ştuleţilor de cucuruz şi hambarul plin cu grâu; cu carul, plugul, 
grapa, semănătoarea, fânul şi otava din şură...

Şi le-au mai dăruit încă ceva, ca plăcută amintire: copia după tabloul cu 
fotografia lor când erau miri, făcută în anul 1960 de maestrul-pozar al 
oraşului, din acele vremuri ale tinereţei lor şi a mea. Nimeni altul decât 
elegantul ”Dom’ Popescu ploieşteanul”! Şi cum acei musafiri, aşteptaţi 
cu ospitalitate şi cu mare bucurie, sosiră de cu seară, iar Ana, gospodina 
casei, pregătise de-ale gurii pe pofta inimilor lor, ne prinsesărăm în a 

povesti. Bărbaţii la un păhărel de ţuică bătrână din pere pădureţe şi din 
prune bistriţene, iar femeile, la unul de vişinată, cu toţii gustând, din când 
în când, câte-o bucăţică de brânză telemea sărată şi câte-o creastă de 
slănină afumată și „îmbunată” cu ceapă roşie dulceagă, dar şi cu câteva 
bune „dărabe” de pâine coaptă pe vatra cuptorului din fundul curţii. Iar 
când mămăliga a prins a clocoti în cirul ei gălbui, din oala de tuci, numai 
că îl auzim pe Helmuth (sasul-neamţ ardelean şi agniţean), că o roagă pe 
gospodina casei să-l lase pe el să-şi facă, singur singurel şi cu mânuţele lui, o 
mare şi mult aşteptată bucurie şi plăcere. Dornic să-şi reamintească de anii 
când era adolescent, iar apoi fecior, în casa bunilor şi mult regretaţilor săi 
bunici din satul Apoş, ca şi a părinţilor săi din Agnita! Adică, să mestece el, 
şi nu altcineva, mămăliga cu făcăleţul; să o taie, tot el, felie cu felie, cu firul 
subţire de aţă din cânepă, prinsă de mânerul cârpătorului din lemn. Apoi, 
împreună cu soţia lui (fiică de ţărani plugari din Veseudul văilor Comlodului 
şi Hârtibaciului), să ungă cu unt de casă fundul cratiţei, punând în ea câteva 
felii zdravene de mămăligă, „despărţite”, între ele, cu puţină smântână 
acrişoară (luată de pe laptele pus la prins, în „oală de pământ”), dar să 
nu uite să pună şi multă brânză de burduf, după care să rânduiască cratiţa 
în „broatăr” (cuptorul sobei). Între timp, Ion,stăpânul casei, neuitând să 
se laude că are brânza de la oile sale aflate în turmele celor mai pricepuţi 
ciobani din Mărginimea Sibiului: fraţii Nicolae şi Ion Răspop, originari din 
Râu Sadului. În treacăt fie spus, familiile acestora având, fiecare în parte, 
două rânduri de case şi tot atâtea gospodării tare mândre şi bogate: cele 
moştenite de la părinţi şi de la socri, în satul lor natal, cât şi cele din preajma 
păşunilor şi a stânelor proprii, situate în hotarul satului Ruja. Şi în vreme 
ce în cuptor se rumenea mămăliga cu brânză, din ceea ce mai rămasese o 
„scufundarăm” în blidele adânci, şi o îmbucarăm, pe nerăsuflate, cu laptele 
rece de bivoliţă, muls şi fiert cu o seară în urmă. Gustarăm, apoi, bunătatea 
din cuptorul sobei de gătit, după care urmă o cană zdravănă cu vin dulceag-
acrişor, rece ca gheaţa, adus din adâncul pivniţei lungă cât casa. Pe ei îi 
culcară ca nişte bebeluşi cuminţi în camera „din-nainte” (mereu gătită, în 
aşteptarea musafirilor statornici), iar pe mine, în cea transformată într-un 
fel de „Ladă de zestre”, cu un pat plin de perne, covoare şi ştergare ţesute 
la război, din fire de in, cânepă, lână şi bumbac, iar din loc în loc brodate 
cu fire negre şi albastre de borangic. Era nepreţuita lor comoară, păstrată 
din vechime! Dis-de-dimineaţă le veniră gazdelor băiatul, împreună soţia 
şi cu cei trei copii ai lor: două fete şi un băiat, elevi la Liceul „Brukenthal” 
din Sibiu, secţia germană. Şi cum era o zi de duminică, pornirăm cu toţii 
la sfânta biserică. Gazdele şi cu mine, la bisericuţa ortodoxă de pe deal, 
veche de pe la 1780, să-i ascultăm predica preotului paroh Jurcă, iar saşii 
la a lor „Biserică-Cetate Evangelică”, cea care, prin zidurile ei fortificate 
atestă vechimea documentar-istorică multiseculară a Agnitei. Ne-am 
revăzut cu toţii la masa de prânz. Nu vă spun din ce bunătăţi se compunea, 
nu de alta, dar risc să vă lase gura apă! Recunosc nu numai că eu mi-am 
amânat, cu câteva ceasuri bune, plecarea spre casă, la ai mei, dar și că 
băuturile „beţive” nu le-am putut bea (eu fiind și reporter și şofer), gazdele 
punându-mi-le la ”pachet”, în port-bagajul mașinii! Iar ca nu cumva să uit 
când anume se petrecea toată această plăcută rerevedere, mi-am datat 
însemnarea reportericească:

Ioan Vulcan-Agniteanul, duminică, 28 septembrie 2015.
Sibiu, mai 2021

De la Poliție …
Luna care a trecut ar putea fi definită ca o lună cu 

evenimente. Multe dintre ele pe linie de circulație. Din 
fericire nu au fost evenimente în care s-au pierdut vieți 
dar ... au fost

Astfel, într-o intersecție din Agnita, O.E. de 62 de ani 
din localitate, nu a acordat prioritate unui alt autotu-
rism care circula regulamentar și a intrat în coliziune cu 
acesta. În urma coliziunii șoferul autoturismului condus 
regulamentar, B.O.S. de 43 de ani tot din Agnita. a su-
ferit răni ușoare.

Un accident cu victime multiple a avut loc la Bârghiș 
unde B.I.M. de 21 de ani din Zlagna, în timp ce conducea 
un autoturism în care se mai aflau alte patru persoane, a 
pierdut controlul volanului și a lovit un cap de pod. Ac-
cidentul a dus la rănirea tuturor ocupanților vehiculului 
care au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu, sub 
supraveghere medicală.

Două evenimente în care au fost implicați minori au 
avut loc la Marpod și la Hosman. Primul dintre ele a fost 
un autoaccident în care un minor, din Marpod, aflat ne-
supravegheat pe o bicicletă a lovit un burlan de apă plu-
vială și a căzut alegându-se cu multiple excoriații și răni 
superficiale dar și cu un traumatism cranian acut închis. 
Mama minorului nu a considerat necesară internarea 
acestuia. În cel de al doilea eveniment a fost implicat 
tot un minor și o bicicletă. De această dată o bicicletă 
condusă de o persoană care a lovit minorul și ulterior a 
plecat de la locul accidentului. Polițiștii au reușit, în urma 
verificărilor, să identifice conducătorul bicicletei în per-
soana lui M.C.C. de 33 de ani din Ciucani, Bacău. Acesta 
a declarat că nu a putut evita lovirea minorului întrucât 
bicicleta avea frânele defecte.

Controalele rutiere desfășurate în această perioadă 
au dus la identificarea lui B.I.G. de 66 de ani din Nou Ro-
mân care conducea având o îmbibație alcoolică de 0,50 
mg/l alcool pur în aerul expirat precum și a lui V.V. de 50 
de ani din Moșna la care alcooltestul a arătat o îmbibație 
alcoolică de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Într-un conflict care a avut loc la Iacobeni S.E.L. de 38 
de ani din localitate a fost agresat cu un obiect conton-
dent de către consăteanul său B.I. de 35 de ani. În urma 
agresiunii S.E.L. a fost internat sub supraveghere medi-
cală cu traumatism cranio-cerebral acut deschis precum 
și cu multiple răni la nivelul membrelor superioare.

Două apeluri pe numărul unic de urgență 112 au soli-
citat prezența polițiștilor la adresa unor imobile în care 
s-a sesizat intrarea prin efracție. La primul incident po-
lițiștii au constatat că autori necunoscuți au pătruns în 
incinta unui imobil nelocuit din Răvășel de unde au sus-
tras mai multe bunuri, unele dintre ele obiecte de artă, 
în valoare de peste 3.000 lei. La cel de al doilea incident, 
tot un imobil nelocuit aflat în Bruiu, polițiștii au surprins 
ascunsă în baia imobilului o persoană care pătrunsese 
fără drept cu intenția de a sustrage bunuri. Persoana a 
fost identificată ca fiind C.I.S. de 43 de ani din localitate 
pe numele acesteia fiind deschis un dosar penal.

Intervenția rapidă a poliției și surprinderea în fapt a 
persoanei care a intrat prin efracție în imobil a fost po-
sibilă datorită vigilenței unui vecin, acesta fiind cel care a 
apelat numărul unic de urgență 112. Iată o bună ocazie 
de a vă reaminti ca în situația în care este necesar să vă 
părăsiți locuința, chiar și pentru perioade relativ scurte 
de timp, asigurați imobilul cu sisteme de alarmă și/sau 
câini de pază și informați vecinii sau poliția despre lipsa 
dumneavoastră de la domiciliu astfel încât imobilul să nu 
rămână nesupravegheat.

La Agnita, un vecin a sesizat faptul că în locuința lui M.I. 
de 64 de ani din localitate, de câteva zile lumina arde 
continuu iar susnumitul nu a mai fost văzut în public. Ve-
niți la fața locului polițiștii au constatat, din nefericire, că 
acesta decedase. Chiar dacă nu au fost observate urme 
vizibile de violență pe corpul decedatului, trupul neîn-
suflețit al acestuia a fost ridicat de Serviciul de Medicină 
Legală Sibiu în vederea efectuării necropsiei.

Pentru că în ultima vreme sunt „la modă” cazurile de 
animale sălbatice aflate în situații ce le pun viața în peri-
col, în special urși, avem și noi o mică vedetă. La Chirpăr 
o persoană din localitate a sesizat poliția faptul că a gă-
sit un pui de urs rănit. Polițiștii, la rândul lor, au sesizat 
Garda de Mediu Sibiu. Reprezentanții Gărzii de Mediu 
au constatat că este vorba de un pui de urs în vârstă de 
3-4 luni, cu răni în zona capului. Întrucât în zonă nu au 
fost identificați „părinții” ursulețului acesta a fost luat în 
custodie de reprezentanții Gărzii de Mediu.

Evenimente, incidente sau accidente, tot atâtea opor-
tunități pentru ca polițiștii de pe Valea Hârtibaciului să 
vă arate că sunt ...

… mereu alături de dumneavoastră !

M-am întrebat de multe ori de ce moșii noștri au reușit să facă 
străzi, drumuri sau proiecte de infrastructură cu forțe proprii iar 
noi pentru orice flecușeț de lucrare ne ducem iute să întindem 
mâna după ceva fonduri de la județ sau de la centru.

Cred că răspunsul este comoditatea. Am devenit 
comozi. De ce să punem mâna pe sapă sau lopată 
dacă putem închiria sau cumpăra un utilaj care este mult mai 
eficient decât noi? În sine, întrebarea are noimă. Dacă dispui de 
bani. Dar dacă nu-i ai?

În cazul în care locuiești la bloc starea de comoditate este 
evidentă. Trebuie să îți zugrăvești apartamentul – din când în 
când – și – foarte rar – ai de făcut vreo reparație la rețeaua 
electrică sau cea de apă. Implicarea permanentă este doar în 
curățenie. Astfel rămâi cu o groază de timp și de fonduri, bune 
de folosit în altă parte. Dar traiul în comun, la bloc, presupune 
mai multe restricții și obligații decât traiul la casă, care este 
mult mai lejer. La casă ești „la tine acasă”. 

Să locuiești la casă, însă, te implică mult mai mult. Nu te 
rezumi doar la zugrăvit și reparații accidentale. Fiecare element 
al casei necesită atenție, fie vorba de acoperiș, tencuială zidărie, 
lemnărie, instalații, curte, grădină etc. Este adevărat, și casa 
necesită din când în când lucrări de mai mare anvergură pe care 
le faci odată la câțiva ani (sau zeci de ani) dar îți ocupă foarte 
mult timp, zilnic, cu lucrări mărunte.

Când stai la bloc apartamentul tău este în stare bună și dacă 
s-a dus zugrăveala sau tencuiala exterioară. Poți avea ceva mai 
multe probleme, cu canalizarea, dacă stai la parter sau, cu 
acoperișul, dacă stai la ultimul etaj. Dar chiar și așa problemele 
sunt relativ puține, concentrate și necesită atenție la intervale 
mari de timp. Și relativ puțini bani.

La casă, însă, nu poți amâna rezolvarea unei probleme. Un 
acoperiș stricat, un zid slăbit, o zugrăveală proastă, înseamnă 
probleme în casa ta nu a vecinului. Îți place să ai o curte și/sau 
o grădină frumoasă? Trebuie să te ocupi de ea la timp. Orice 
lucrare care nu este făcută la timp are consecințe. Înseamnă mai 
mult timp pentru rezolvarea ei și, câteodată, mai multe costuri. 
(Dacă nu repari acoperișul va trebui să retencuiești tavanul și 
să refaci zugrăveala.) Într-o casă investești permanent dacă vrei 
să arate bine. Investești și timp și bani, câte puțin în fiecare zi, 
dar investești.

Nu degeaba cel ce stă la casă este supranumit gospodar, în 
accepțiunea specifică a termenului – cel care administrează o 
gospodărie. Pentru că trebuie să gestioneze cu atenție toate 

resursele pe care le are și care trebuie să-i ajungă pentru tot ce 
are de făcut.

Nu-și poate permite să nu investească sume mici în reparații 
mici. Nu-și poate permite să aștepte până are bani 
să facă o lucrare mare. Face ce poate cu banii care-i 
are. Dacă are bani de o „peticeală” pe aia o face. 

Nu vă gândiți la o „peticeală” ca la ceva prost făcut. Nu. Mai 
degrabă ca la ideea de petic, de ceva care poate nu arată bine dar 
ține bine. Ceva de genul „Mi-a căzut o bucată de tencuială. Nu 
am bani să retencuiesc tot zidul dar îmi permit să repar bucata 
stricată.” Poate nu arată bine dar sigur își face treaba.

Și procedează așa până când, o dată sau de două ori în viață, 
are timpul și banii să dea o nouă față casei.

Moșii noștri nu aveau palate. Aveau case din lemn sau 
pământ. Dar casele erau curate, întreținute, nu le lăsau să se 
părăginească. Câte puțin azi, câte puțin mâine. Nu stăteau cu 
mâna întinsă ca să-și facă casă nouă cu bani de la alții.

Pentru că asta facem noi acum. Așteptăm să ne ajute 
Guvernul, Comunitatea Europeană sau oricine este dispus să 
o facă, pentru că noi suntem prea comozi să ne ajutăm singuri.

Putem folosi munca brută pentru o mare parte din activitățile 
necesare, să spunem, pentru o canalizare. Săpatul, astupatul, 
curățatul zonei se pot face cu oameni nu neapărat necesar cu 
utilaje, dacă nu le ai. Cheltuielile principale s-ar rezuma la 
execuția tehnică și la materiale. Ai scutit niște cheltuieli. Așa s-a 
făcut mocănița. Sau drumurile.

Dar, după cum spuneam, suntem comozi. Vrem să muncească 
mașinile pentru noi. Nu avem bani pentru tehnologie și cerem 
de la alții. Dar nici nu ne implicăm. Nu încercăm să muncim 
noi în locul mașinilor sau banilor care ne lipsesc. Nu mai facem 
„muncă voluntară ca pe vremea împușcatului”. Refuzăm să 
muncim fără să înțelegem că de fapt muncim pentru noi.

Dacă ar fi să asemăn o localitate cu un tip de locuință, bloc 
sau casă, personal aș asemăna-o mai degrabă cu o casă datorită 
multitudinilor de activități mărunte pe care trebuie să le faci, și 
trebuie să le faci zilnic. Ca și la o casă, orice activitate făcută cu 
întârziere, sau nefăcută deloc, are consecințe.

De asta consider că un primar trebuie să fie un bun gospodar. 
Să poată să facă zilnic câte ceva, puțin, dar să facă. Să nu lase 
să se adune mărunțișuri pe motiv că nu are bani suficienți „să 
retencuiască tot zidul”. Dar și să reușească să ne implice și să ne 
coordoneze pe noi, cetățenii, cei comozi.

Cătă V.

Editorial
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Nocrich, satul în care tradiția ceramicii și a olăritului a reînviat acum șapte ani
Unul dintre cele mai vechi meșteșuguri este olăritul. Tehnica confecționării oalelor și a altor obiecte din argilă 

arsă datează de mai bine de un secol. În Transilvania, alături de ceramica românească, s-a dezvoltat și una 
săsească, în care tradițiile de origine occidentală s-au împletit cu cele orientale. Potrivit lui Achim Mihuleț, 
profesor de istorie în Nocrich, documentele fostei bresle a olarilor din Nocrich nu au putut fi găsite, însă 
aceasta a fost dovedită prin însemnările din registrul de stare civilă al comunei încă de la jumătatea secolului 
al XIX-lea. În această meserie, odinioară, exista o continuitate a generațiilor în majoritatea localităților. 
De exemplu, în aceeași perioadă, în Alțina era familia Gores, în Nocrich familia Hintz, în Marpod familia 
Schneider, iar în Agnita familiile Jasch, Wellmann, Rottmann ori Kirschner. La mijlocul secolului al XIX-lea, 
existau sute de olari pe Valea Hârtibaciului, însă astăzi aceștia sunt foarte greu de găsit, meseria fiind din ce în 
ce mai puțin practică chiar la nivel național.

Cu toate acestea, într-un sat de pe Valea Hârtibaciului, o mână de tineri au reînviat această tradiție ce dă 
viață lutului și spune povești de odinioară chiar și astăzi.

Centrul Cercetășesc Nocrich, căci despre el este vorba, adună, încă din 2014, oamenii iubitori ai tradiției 
ceramicii și olăritului. Membrii Centrului și voluntarii acestuia duc pasiunea pentru frumosul meșteșug 
dincolo de timp și atrag, prin activitățile desfășurate, sute de tineri dornici să descopere meseriile care, altădată, 
erau înfloritoare și întâlnite în multe comunități.

Fosta casă parohială, gazda ceramicii și olăritului
Centrul își desfășoară activitatea în fosta casă parohială, o casă tradițională construită în anul 1797. Conform 

reprezentanților Centrului, procesul de restaurare a implicat cercetași și voluntari din toate colțurile lumii, ce s-au dedicat pentru a 
construi Centrul Cercetășesc Nocrich găzduit în centrul localității: un loc primitor, unde poți trăi o experiență interculturală inedită 
prin dezvoltarea de programe educative, sociale și culturale. Acesta este primul centrul cercetășesc din România, iar cei care îi trec 
pragul au parte de ateliere inedite, prieteni dragi și, bineînțeles, lecții de olărit.

„Atelierele au început după ce am participat la o tabără cu meșteșuguri și cultură din zona aceasta. Astfel de evenimente au fost 
foarte căutate. Ne-am dat seama atunci că, în prezent, nu mai există niciun olar în zona noastră. Am primit sprijin financiar și am 
organizat ateliere educaționale, pentru început, pentru copiii din sat. Ulterior, atelierele au devenit foarte căutate, iar Centrul are 
acum și o societate, astfel că am putut să angajăm cinci salariați. Acum, vrem să atestăm meseria de modelator ceramică, să readucem 
interesul față de acest meșteșug. În ultimii cinci ani, copiii au devenit foarte interesați de partea de ceramică. Până în 2014, oamenii 
asociau meșteșugul acesta cu vârstnicii. Tinerii nu erau foarte interesați sau erau puțini care se gândeau la această meserie. Pe vremuri, 
olarii aveau funcții respectate și înalte în sat. E un meșteșug renăscut în 2014, când am început să mărim numărul produselor, al 
informațiilor. Ne dorim să angajăm cât mai mulți oameni pentru ca lucrul să fie mai eficient”, spune Nadia Codreanu, președintele 
Centrului Cercetășesc Nocrich.

Atelierele, cerute și în pandemie
Centrul beneficiază de o suprafață de un hectar, pe care organizează fel de fel de activități. Înainte de pandemie – spun reprezentanții 

Centrului – curtea era plină de oameni dornici să învețe cât mai multe despre tradiția olăritului.
„Cu toate acestea, și în pandemie au fost cerute astfel de ateliere. Oamenii aveau nevoie de activități diverse, de o ieșire în natură”, 

spune Nadia.
Alături de localnici, sibieni și voluntari din diferite zone ale țării, sunt și tineri de peste granițe care au venit să descopere România și 

datinile sale. Centrul are voluntari din Franța, Germania, Spania și chiar din Costa Rica ori Statele Unite ale Americii.
Cum s-au transformat trei zile în șapte ani
Ajutor de nădejde în cadrul Centrului este olarul Csaba Balint, din Miercurea Ciuc. Ne-a povestit că a fost invitat, pentru trei zile, la 

un atelier al cercetașilor. „Acele trei zile s-au transformat în șapte ani. Cred că sunt printre veteranii Centrului. Mi-a plăcut de prima 
dată aici”, spune Csaba, ce s-a mutat la Nocrich și și-a construit, în curtea Centrului, o iurtă mongoleză în care spune că se simte 
foarte bine.

„Nu renunț la visuri niciodată!”, explică acesta.
De asemenea, își amintește că, în 2014, a refăcut, după 65 de ani, simbolul cocoșului pe 

acoperiș.
„Cocoșul a fost folosit de sași pe vârful caselor. Motivul acesta se folosește și acum. Când am 

ajuns aici am auzit că ultima dată fusese făcut astfel cu 65 de ani în urmă”, mai spune Csaba.
300 de locuri de camping, obiectivul major
Nocrich Scout Center – H.C. Habermann este un centru de tineret conectat la comunitatea locală și tradiții, funcționând într-un mod stabil și durabil, oferind o platformă educațională 

și programe de voluntariat pentru cercetași și un public larg. Până în 2023, spun reprezentanții Centrului, aici, vor fi 30 de locuri de cazare în interior și 300 de locuri de camping.
Iubitor al tradiției românești pe care a descoperit-o acum câțiva ani este și Makcim Fernandez Samodaiev, muzician în cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu și inițiator al Stagiunii 

Camerale Florescu-Fernandez & Friends.
„Veniți la Nocrich așa cum am venit eu și am descoperit o lume inedită și un meșteșug necunoscut. O să vin și cu copiii mei!”, este mesajul artistului, ambasador al campaniei „Produs 

în Sibiu”.
Cei care vor să afle mai multe despre Centrul Cercetășesc Nocrich pot accesa pagina oficială www.nocrich.scout.ro sau pe cea de Facebook, unde se regăsesc informații despre 

activitățile ce vor fi derulate în acea perioadă.

Una din marile probleme cu care se confruntă la ora actuală omenirea este ce a 
deșeurilor și mai ales a celor din materiale plastice. Pe cât de utile s-au dovedit a 
fi ca ambalaje, pe atât de nocive sunt după ce au fost golite de conţinut. Ignorate, 
după ce nu mai sunt necesare, au reușit să invadeze satele, orașele, munţii, 
pădurile și mai ales apele, devenind cea mai mare sursă de poluare a naturii.

Dacă generaţiile anterioare nu au avut această problemă, pentru generaţia 
actuală și mai ales pentru cea următoare ea va fi tot mai mare și mai acută iar 
rezolvarea este una singură, educarea fiecărui om, conștientizarea permanentă a 
fiecărui individ că suntem responsabili pentru sănătatea planetei, că materialele 
plastice fiind foarte greu degradabile nu pot fi lăsate la voia întâmplării, că 
trebuie permanent depozitate pentru a fi reciclate. Dincolo de măsurile luate 
de guverne, pentru a controla situaţia este necesară o permanentă educare a 
populaţiei.

În acest sens sunt salutare iniţiativele de la nivel școlar, prin care profesorii 
împreună cu elevii desfășoară activităţi legate de această problemă, acţiuni de 
adunare a lor sau activităţi prin care ele pot fi refolosite.

Una din aceste activităţi este concursul naţional pentru elevi „Deșeurile pot fi 
și artă”, concurs în care echipele câștigătoare sunt premiate cu bani.

Înscrisă și participantă cu elevii ei, profesoara Larisa Elena Stoica de la Colegiul 
„August Treboniu Laurian”, școala din Ruja, încă din anul 2015 a reușit să fie 
printre câștigători, spre bucuria elevilor care văd concret rezultatele unei 
activităţi plăcute și utile.

Anul acesta, din cauza pandemiei, acţiunea s-a desfășurat online, elevii clasei a 
IV reușind să realizeze o mini seră din materiale reciclabile.

Adresându-i felicitări profesoarei, le dorim succes elevilor concurenţi! 

ARTĂ DIN DEȘEURI
Andra Marinescu

Nocrich, satul în care tradiția ceramicii și a olăritului

a reînviat acum șapte ani

Articol preluat din „Sibiu 100%”
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Date istorice ale localităților de pe Valea Hârtibaciului preluate din lucrarea „Județul Sibiu –Isto-
rie și imagini de epocă” autori Gernot Nussbacher, Nicolae Pepene, Bogdan – Florin Popovici, Dan Nanu, 
de unde am preluat datele cronologice și atlasul „Transilvania – Izvoare de geografie istorică Județul 
Sibiu”, autori, Pepene Nicolae, Nanu Dan și Popovici Bogdan – Florin, de unde am preluat textul și 
harta Iosefină, cu date din anul 1775. Publicarea se face în ordinea alfabetică.

Merghindeal
Mergeln
Morgonda

Sec XIII construcția unei biserici în stil 
romanic, transformată pe la 1500 în biserică 
gotică și înconjurată de o fortificație – bise-
rica-cetate. # 1332-1335, preotul Johannes 
de Vale Mariae este subordonat Prepozi-
turii din Sibiu. # 1374 Mergental – prima 
mențiune a denumirii germane. # 1434, 
Vlad Dracul, viitorul domn al Țării Ro-
mânești, scrie din Merghindeal o scrisoare 
către sfatul orașului Brașov, fiind probabil 
oaspete al comitelui Johannes de Valle Ma-
riae, judele regal al scaunului săsesc Cincu. 
# 1488, Mergental este localitate în scau-
nul Cincu cu 60 de gospodării și o școală, 
# 1733, există 27 de locuitori români, care 
aparțin de protopopiatul Veneția, # 1765, la 
Mergeln trăiesc 334 locuitori sași, de religie 
evanghelică, care aparține de capitlul (pro-
topopiatul) Cincu, # 1777 comuna Mer-
ghindeal cumpără proprietatea familiei nobiliare Morgondai, urmașii comitelui Johannes de Vale Mariae din 
secolul al XV-lea, care timp îndelungat au deținut funcția de jude regal al scaunului săsesc Cincu.

 
Merghindeal, un sat în scaunul săsesc Cincu Mare, locuit de sași și valahi, având o parohie cu biserică evan-

ghelică ce aparține de capitlul Cincu, fiind filie atât a a parohiei greco-neunite di Dealu Frumos, cât și a parohiei 
catolice din Cincu Mare. Acest sat se află în bazinul hidrografic al Oltului și al afluentului său, râul Cibin, la 5 ½ 
ore depărtare de proxima poștă, Ucea de Jos, între SV și S de aceasta, pe un pârâu ce izvorăște la 2 ore deasupra 
satului, din punctul cel mai înalt al Podișului Hârtibaciului, unindu-se , dinspre partea stângă, la mai puțin de 
o jumătate de oră mai jos de localitate și la ¼ ore mai jos de Dealu Frumos, cu pârâul ce vine din acesta, cur-
gând apoi, la 2 ¼ ore mai jos de confluență, prin Vărd. Se învecinează cu: Movile la ENE, Cincu Mare la SE, 
Toarcla între S și V, Dealu Frumos la NNV. Merghindealul este memorabil datorită importantei bătălii pe care 
renumitul jude regal și comite al națiunii săsești Marcus Pemflinger, împreună cu episcopul Nicolaus Gerendi și 
Stephan Mailath, a pierdut-o în fața voievodului Petru Rareș al Moldovei.

Metiș, Martinsdorf, Martonfalva
1319, mențiune documentară – Mortonfalva. # 1357, Villa Martini aparține de capitlul de Șei-

ca. # 1414 se menționează 
biserica cu hramul „Sfintei 
Cruci” din Villa Martini. 
# 1492 mențiune docu-
mentară – Merteinsdorf. # 
1733, la Metisdorff trăiesc 
13 locuitori români, care 
aparțin de protopopia-
tul Țichindeal. # 1765, la 
Martinsdorf trăiesc 508 
locuitori sași de religie 
evanghelică, care apar-
țin de capitlul (protopo-
piatul) Șeica. # 1800, la 
Metiș se mută reședința 
comitatului Alba de Sus. 
# 1861-1863, construcția 
noii biserici evanghelice. # 
1893, construcția bisericii 
greco-catolice.

 
Metiș, un sat în pla-

sa Bârghiș din comitatul 
Alba de Sus, aparținând 
mai multor nobili, locuit 
de sași și valahi, având o 

parohie cu biserică evanghelică ce aparține capitlului Șeica, precum și o parohie cu biserică gre-
co-unită, fiind filie a parohiei greco-neunite din Mihăileni, cât și a parohiei catolice din Copșa 
Mică, aici aflându-se și pretura comitatului Alba de Sus. Așezarea se află în bazinul Hidrografic al 
Mureșului și al afluentului său, râul Târnava Mare, la 4 ½ ore de proxima stație de poștă, Mediaș, 
între S și V de aceasta, în apropierea izvorului unui pârâu care, la ¾ ore mai jos de sat, se varsă, 
dinspre partea stângă, în pârâul Calva, în dreptul Moardășului, după ce trece prin Răvășel. Se 
învecinează cu: Alma Vii între NE și E, Zlagna la E, Ghijasa de Sus între S și V, Răvășel la V.

Marpod, Meyerpoth, Mar-Pold
C.a 1300, construcția unei biserici în stil romanic, cu hramul Sf. Maria, din care s-a păstrat nu-

mai un capitel romanic în actuala biserică evanghelică. # 1349, mențiune documentară, Meyerpoth. 
#1488, Meyrpot este comună în scaunul săsesc Nocrich, are 13 gospodării și o școală # 1494-1528 
lucrări de construcție a unei biserici gotice și a unei biserici-cetate. # 1733 la Mar-Pold există 34 de 
locuitori români ce aparțin de protopopiatul Colun. # 1765, la Marpod trăiesc 473 locuitori sași de 
religie evanghelică, care aparțin de capitlul (protopopiatul) Nocrich. # 1785-1798, biserica evanghe-
lică primește aspectul ei actual. # 1817, la Marpod se naște Iacob Bologa, notar al adunării naționale 
românești de la Blaj (1848) și unul din fondatorii ASTREI (1861), președinte al ei (1875-1877)

 
Marpod, un sat în scaunul săsesc Nocrich, locuit de sași și valahi, având o parohie cu biserică evan-

ghelică ce aparține de capitlul Nocrich, fiind filie a parohiei greco-neunite din Nocrich, a parohiei 
greco-unite din Ilimbav, precum și a celei catolice din Cincu Mare. Satul se află în bazinul hidrografic 
al râului Olt și al afluentului său, râul Cibin, la 3 ½ ore depărtare de proxima poștă, Porumbacu de 
Jos, între NE și E de aceasta, la mai puțin de ¾ mai jos de Ilimbav, pe un pârâu care se varsă, la mai 
mult de ½ ore dincolo de localitate, la ¾ ore mai jos de Nocrich și la o oră mai sus de Hosman, dinspre 
partea stângă, în râul Hârtibaciu. Se învecinează cu: Ilimbav la ESE, Fofeldea între S și V, Hosman 
între V și S, Nocrich la NNV.

Mighindoala,Engenthal,Ingodaly
1394, mențiune documentară – Engodal. # sec XV, construcția unei 

biserici în stil gotic, demolată în 1914. # sec XV-XIX, Engenthal – In-
godaly – Migindale este o localitate în comitatul Alba, după 1764 în 
comitatul Alba de Sus, fiind situată în plasa Buia. # 1835, construcția 
bisericii greco-catolice. # 1857, Ingodaly – Engenthal – Mighindalu 
este o localitate în pretura Șeica Mare, din prefectura Sibiu. # 1914, 
construcția noii biserici evanghelice.
 
Mighindoala, un sat în plasa Buia din comitatul Alba de Sus, deținut 

de mai mulți nobili, locuit de sași și valahi, având o parohie cu biserică 
evanghelică ce aparține surogației Calvaser din cadrul capitlului Șeica, 
fiind filie a parohiei greco-neunite din Ștenea, a parohiei greco-unite 
din Buia, precum și a parohiei catolice din Copșa Mică. Satul se află 
în bazinul hidrografic al Mureșului și al afluentului său, râul Târnava 
Mare, la o distanță de 3 ore față de proxima stație poștală, Șeica Mare, 
la SE de aceasta, la izvorul pârâului Valea Râpa (azi Mighindoala), care 
se unește la 2 ore mai jos de localitate, pe partea stângă, cu pârâul ce vine 
dinspre Petiș (azi Valea Râpa) și se varsă, dinspre partea dreaptă, la ¾ 
ore mai jos de punctul de confluență și la ¼ ore mai jos de Calvaser, în 
râul Visa. Se învecinează cu: Petiș la NE, Moardăș la ESE, Buia la SSV, 
Ștenea la VSV.



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)

MAI 2021

Patriarhul României transmite cu prilejul Duminicii Mironosițelor, 16 mai 2021, un mesaj despre importanța lucrării femeii în societate.
Anul trecut, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a oficializat Duminica Femeii Creștine, sărbătoare ținută în a treia duminică după Paști, Duminica Mironosițelor.
Acest demers „evidențiază importanța lucrării misionare a femeilor în viața Bisericii și a societății românești”, spune Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în mesajul transmis cu această 

ocazie.
Preafericirea Sa enumeră numeroasele lucrări ale femeii în familie și societate, de la nașterea și creșterea copiilor și până la activitățile filantropice, de asistență medicală, dar și științifice, de cercetare, informare și 

implicare socială.
Mesajul Patriarhului României subliniază demnitatea și importanța egală a bărbatului și a femeii, precizând: „În iubirea lui Hristos și în starea de sfințenie, distincțiile dintre oameni nu mai sunt motive de dezbinare sau 

de conflict, ci bogăție a comuniunii de credință și de viețuire sfântă”.
Text integral:
Femeile Mironosițe – lumini pentru viața femeilor creștine în Biserică și în societate
Hristos a înviat!
Întrucât idealul vieții creștine este dobândirea sfințeniei și a vieții veșnice (cf. Evrei 12, 14), calendarul Bisericii Ortodoxe este plin de sfinți bărbați și sfinte femei, care, prin dreaptă credință și dreaptă viețuire în Hristos 

și în Duhul Sfânt, au ajuns la asemănarea cu Dumnezeu, Cel milostiv și sfânt (cf. Luca 6, 36 și 1 Petru 1, 16). Astfel, în iubirea lui Hristos și în starea de sfințenie, distincțiile dintre oameni nu mai sunt motive de dezbinare 
sau de conflict, ci bogăție a comuniunii de credință și de viețuire sfântă.

În acest sens, Sfântul Apostol Pavel spune: „Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus” (cf. Galateni 3, 28). Iar, când 
subliniază demnitatea egală a bărbatului și a femeii în Hristos, același Sfânt Apostol Pavel spune: „nici femeia fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, în Domnul, căci precum femeia este din bărbat, așa și bărbatul este prin femeie 
și toate sunt de la Dumnezeu” (1 Corinteni 11, 11-12).

Dacă în Duminica a doua după Sfintele Paști, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Toma, ca mărturisitor al Învierii lui Hristos, în Duminica a treia după Sfintele Paști, Biserica Ortodoxă face pomenirea 
Femeilor Mironosițe, ca mărturisitoare ale Învierii lui Hristos, după cum ne spune Sinaxarul acestei Duminici din Penticostar.

Prin urmare, Sfintele Femei Mironosițe reprezintă icoana tuturor femeilor evlavioase din Biserica lui Hristos, întrucât ele au deschis calea mărturisirii credinței în Învierea Domnului pentru toate femeile dreptmăritoare: de la sfinte 
mucenițe, sfinte cuvioase, sfinte împărătese și până la toate mamele creștine, care nasc și cresc copiii în credință și iubire față de Dumnezeu și de semeni.

Din acest motiv, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin Hotărârea nr. 4.014 din 22 iulie 2020, a declarat a treia Duminică după Paști ca fiind Duminica Femeilor creștine. Această inițiativă de apreciere a credinței 
și curajului femeilor creștine evidențiază importanța lucrării misionare a femeilor în viața Bisericii și a societății românești. În acest sens, menționăm: nașterea și creșterea copiilor în credința creștină dreptmăritoare; catehizarea 
copiilor – în calitate de bunici, mame, soții, surori (în familie); educația religioasă și teologică a copiilor și tinerilor – ca profesoare de religie, preotese, educatoare, învățătoare și cadre didactice de specialitate (în grădinițe, 
școli, licee și universități); activități social-filantropice (la nivel de parohii și mănăstiri, în cămine de bătrâni, orfelinate, centre sociale); desfășurarea de activități medicale, de asistență socială și de voluntariat – în calitate de 
medici, asistente și infirmiere (în unități medicale: spitale, policlinici, dispensare, farmacii, centre de tratare și recuperare); derularea de activități mass-media și jurnalism creștin (Ziarul Lumina, Trinitas TV, Radio Trinitas și 
alte instituții media); activitatea în instituții de administrație publică, arte, cultură, armată, justiție, agricultură, industrie, comerț, cercetare științifică, contribuind, astfel, la bunul mers al vieții eclesiale și sociale.

Totodată, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește Ziua Națională a Familiei în Duminica cea mai apropiată de 15 mai, ca fiind Duminica Familiei creștine, ocrotită de Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia (pomeniți 
în ziua de 17 mai). Aceștia au propovăduit Evanghelia lui Hristos străbunilor noștri traci, în regiunea Panoniei, adică în apropierea granițelor României de azi.

În contextul anului 2021, proclamat în Patriarhia Română ca An omagial al pastorației românilor din afara României și An comemorativ al celor adormiți în Domnul, ne aducem aminte cu apreciere și recunoștință de toate 
femeile creștine care au mărturisit prin viața lor credința în Domnul Hristos, Cel răstignit și înviat, atât în România, cât și în afara României printre românii din vecinătatea României și din diaspora română.

În lupta cu pandemia prezentă, apreciem îndeosebi activitatea femeilor creștine care sunt cadre medicale (medici, asistente și infirmiere). Acestea cultivă iubirea milostivă față de oamenii suferinzi aflați în spitale, 
ostenindu-se cu atenție și răbdare pentru tratarea și vindecarea celor afectați de Covid-19, dar și de alte boli.

Cu prilejul Duminicii Femeilor creștine și al Duminicii Familiei creștine, ne rugăm lui Dumnezeu să dăruiască tuturor femeilor și familiilor dreptmăritoare, precum le-a dăruit mai întâi Sfintelor Femei Mironosițe, bucurie și 
binecuvântare în a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos Cel înviat. Totodată, le dorim tuturor sănătate, pace și ajutor în toată fapta bună, întru mulți și binecuvântați ani!

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

P.F. Daniel:

Duminica Femeii Creștine evidențiază
importanța lucrării femeilor în Biserică și societate

Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena au fost niște aleși ai lui Dumnezeu într-o anumită perioadă 
din istoria Bisericii noastre. Cu ei a încetat perioada persecuțiilor împotriva Bisericii noastre și s-a deschis 
perioada libertății.

Noi observăm acum roadele libertății de după ’90 și nu le prea putem stăpâni. Ne scapă uneori de sub 
control și suntem atât de convinși că trăim libertatea și drepturile democratice.

Bunul Dumnezeu a rânduit ca la începutul secolului al IV-lea, mai exact în anul 312, să se întâmple minunea. 
Aceasta a avut loc atunci când împăratul Constantin, înaintea luptei sale cu Maxențiu, a văzut că stelele de 
pe cer s-au așezat în formă de cruce și deasupra era scris, tot cu ajutorul astrelor cerești: Prin acest semn 
vei învinge/ In hoc signo vinces!

Îi cinstim pe cei doi sfinți, întocmai cu Apostolii, pentru că datorită lor Biserica creștină a primit darul lui 
Dumnezeu, din rânduiala Lui.

Tot de împăratul Constantin este legat un eveniment care stă la baza evoluției Bisericii din punct de vedere 
al organizării sale atât administrative, cât mai ales doctrinare, pentru că în anul 325 a avut loc Primul Sinod 
Ecumenic.

Biserica a fost obligată ca din Sfânta Scriptură și din Sfânta Tradiție, din aceste două depozite ale Cuvântului 
lui Dumnezeu, să formuleze dogmele sale, care să reflecte învățătura Bisericii. Acest lucru era necesar pentru 
că atunci apăruseră ereziile, ce nu puteau fi stăpânite decât printr-o doctrină bine stabilită a Bisericii, pentru 
că până atunci totul se transmitea prin viu grai în cadrul Bisericii, se citea din Sf. Scriptură. Toate acestea 
trebuiau însă concentrate spre o anumită temă. Primul dintre eretici a fost Arie, cel ce a atacat tocmai 
persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru ca Biserica să arate că Fiul lui Dumnezeu a fost și Dumnezeu, 
și om, misiunea Sa fiind cea de mântuire a întregii lumi, la Primul Sinod Ecumenic s-a stabilit prima parte 
din Crezul nostru, mai exact primele 7 articole. Toate aceste adevăruri cuprinse în prima parte a Simbolului 
de credință nu au fost formulate de oameni învățați prin înțelepciunea omenească, ci au fost formulate sub 
inspirația Duhului Sfânt, pentru că Părinții de la Sinodul I Ecumenic s-au rugat lui Dumnezeu să reverse harul 
asupra minții lor pentru ca ei să poată înțelege această taină, acest paradox. Întâi de toate, să înțeleagă cum 
Dumnezeu cel Unul este întreit în persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Să înțeleagă apoi ce legătură există 
între cele trei persoane, pentru ca ele să fie într-o unitate deplină. Dumnezeu-Tatăl este necreat, nefăcut. El 
este făcătorul cerului și al pământului, al celor văzute și al celor nevăzute. Dumnezeu-Tatăl L-a născut din veci 
pe Fiul, iar Fiul, când se întrupează din Fecioara Maria, se naște din mamă fără de tată, pentru că el era născut 
din Tatăl din veci. Între cele două persoane, Tatăl și Fiul, există legătură de egalitate, numai că Tatăl naște 
din veci pe Fiul și Fiul e născut din Tatăl. La al Doilea Sinod Ecumenic, de la Constantinopol, din 381, se vor 
adăuga și celelalte 5 articole ale Simbolului de credință, unde este prezentată și învățătura despre cea de-a 
treia persoană a Sfintei Treimi, în așa fel încât Biserica are astăzi o formulă simplă și la îndemâna fiecăruia, un 
ghid și un îndreptar al credinței. Din Simbolul de credință se deduce și cea mai simplă mărturisire de credință, 
anume semnul Sfintei Cruci.

În momentul în care noi ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, noi mărturisim că Dumnezeu-Tatăl, din 
iubire, Îl trimite pe Dumnezeu-Fiul, motiv pentru care ne însemnăm inima, apoi Dumnezeu-Fiul, după 
săvârșirea misiunii Sale de mântuire, Se înalță la ceruri și șade de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl și îi biruiește 
pe vrăjmași. Semnul Crucii este, de fapt, puterea care se revarsă în lume, care se întruchipează, care se 
materializează în viața noastră.

Prin închinarea noastră cu semnul Sfintei Crucii și prin rostirea doxologiei treimice: „În numele Tatălui și 
al Fiului și Sfântului Duh”, facem cea mai simplă mărturisire de credinţă și cel mai simplu act al identității 
noastre spirituale de credincios ortodox.

Mărturisim astfel credința Bisericii în Sfânta Treime, una în ființă și întreită în persoane, și în lucrarea de 

mântuire săvârșită de Hristos, Dumnezeu adevărat și Om adevărat. Crucea este stindardul dreptei credinţei! 
Cei care vor să ne rupă de Biserica lui Hristos, venind cu tot felul de amăgiri şi de cuvinte frumoase, nu pot 
rezista la proba aceasta de foc a Sfintei Cruci, de care s-au lepădat. Crucea este singura armă cu care putem 
să ne apărăm tot timpul credința și viața noastră spirituală, pentru că fuge vrăjmaşul, fuge cel rău, fuge tot cel 
care nu-L cinsteşte pe Hristos răstignit, mort şi înviat. De ce fuge vrăjmaşul de Cruce? Pentru că Mântuitorul, 
fiind Dumnezeu, „S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce” (Flp 
2, 8). Vrăjmaşul diavol nu se poate smeri, ci fuge de smerenia lui Hristos şi de puterea dătătoare de viaţă a 
Crucii, pentru că prin Cruce au fost rupte peceţile iadului, de unde au fost scoşi Adam şi Eva, iar tuturor 
celor care aşteptau venirea Lui le-a deschis porţile raiului.

Sărbătoarea din 21 mai, a Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena, ne aduce și mai aproape de 
sufletul nostru semnul Crucii pentru că, în icoana lor, ei sunt legați de acest semn al biruinței.

Sf. Împărăteasă Elena, după ce creștinismul a primit libertate, și-a îndreptat atenția spre Ierusalim, pentru 
a căuta Crucea Mântuitorului Hristos. Trecuseră deja 300 de ani, nu se mai știa exact unde este, dar cu 
multă credință și perseverență a căutat și a găsit cele trei cruci îngropate. Până azi se păstrează, sub Biserica 
mare a Învierii de la Ierusalim, o peșteră unde au fost îngropate cele trei cruci. Fiind ele îngropate, nu se 
mai deosebeau una de alta. La 14 septembrie noi sărbătorim Înălțarea Sfintei Cruci, tocmai găsirea Crucii 
de către Împărăteasa Elena, prin acea minune pe care Dumnezeu a rânduit-o prin sfinții Lui. De atunci, prin 
intermediul Sfintei Elena, Crucea Mântuitorului este venerată în toată lumea, ea fiind împărțită în diverse 
locuri pentru folosul creștinilor.

Se cuvine să ne considerăm ca niște chemați într-o oștire sfântă, care e Biserica lui Hristos, o armată a 
biruinței ce are ca stindard acest semn al biruinței, semnul Sfintei Cruci. Dar și într-o comunitate a vestirii 
Învierii Mântuitorului Iisus Hristos prin faptele noastre și viața dăruită nouă, prin dragostea pe care noi o 
arătăm lui Dumnezeu, pentru ca să primim binecuvântarea Sa, și prin dragostea pe care o arătăm față de 
cei din jur. Dacă noi vom încerca să fim mai cuminți, mai înțelepți, mai buni, Dumnezeu își va îndrepta mila 
spre noi. Dacă noi vom continua să privim doar sper noi înșine și spre interesele noastre proprii, atunci 
Dumnezeu Își va întoarce fața Sa de la noi, precum spune și psalmistul: „De-ți întorci Tu fața Ta, toate se 
ofilesc. Lua-vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce” (Ps 103, 30). Noi, fără să ne dăm seama, 
uităm că există un echilibru pe care Dumnezeu l-a lăsat și, dacă lucrăm împotriva echilibrului, intervin lucruri 
pe care nu le mai putem stăpâni, și atunci spunem că mama natură este vitregă. Dar aceasta este mama 
noastră, pentru că noi din natură suntem și suntem legați de ea. Ne-a creat Dumnezeu și ne-a trimis aici, 
chiar în țara aceasta, așa cum l-a trimis pe poporul ales în Țara Făgăduinței. Aceasta ne-a dat-o Dumnezeu 
spre gestionare, spre întreținere, ca ea să fie pentru viitor suport al vieții. Dacă în egoismul nostru am dori 
să trăim numai noi bine, distrugând ceea ce avem, nu vom ajunge să ne bucurăm de ceea ce credem că ni se 
datorează nouă. Iată că, dacă cei din trecut ar fi crezut că numai ei au drepturi, nu ar fi fost acum bisericile 
noastre pline de mărturii ale sfințeniei și ale sfinților lui Dumnezeu ce se roagă pentru noi. Ei sunt cei care, în 
rânduiala lui Dumnezeu, se coboară la noi și poate că îi avem ocrotitori purtându-le numele sau având evlavie 
față de ei, întărindu-ne în credința în Hristos și în nădejdea că vom fi cu toții împreună în Împărăția cerurilor.

Să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate cele revărsate asupra noastră și să folosim acest dar al Său de a 
iubi, de a sta înaintea lui Hristos după har, ca prieteni ai lui Hristos, acest dar al prieteniei fiind cel mai de 
preț dar pe care l-a oferit Hristos prima dată ucenicilor Săi.

Articol publicat în Telegraful Român, nr. 17-20/ 1 și 15 mai 2020, pp. 1-2

† Laurenţiu,
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului

Sfinții Împărați Constantin și Elena – modele de viețuire în vremuri de încercare
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MASLU DE OBȘTE PENTRU CREȘTINII DIN MERGHINDEAL
Enoriașii parohiei ortodoxe din Merghindeal au luat parte la săvârșirea Sfântului Maslu 

de obște, și s-au rugat pentru sănătatea lor și a celor dragi, la biserica Buna Vestire, care 
prin străduinţa preotului Nicolae Cristian Sasu devine tot mai frumoasă   

De șapte ori și-au aplecat genunchii sub patrafirele preoţilor, ascultând cele șapte 
pericope din Evanghelie.

La acest important eveniment din viaţa creștinilor din Merghindeal, preotului Nicolae 
Cristian Sasu, i-au fost alături părintele Protopop Mihai Naicu, și preoţii: Nicolae 
Mărgineam de la parohia III din Agnita, Florin Țânţ de la parohia II din Agnita, Marius 
Rebegel de la parohia din Ruja, Stelian-Ciprian Dărăbanţ de la parohia din Dealu Frumos, 
Florin-Dumitru Robu Zamfir de la parohia din Movile și Nicolae Godan din Merghindeal.

Un frumos cuvânt de învăţătură, rostit de părintele Protopop, Mihai Naicu, despre 
vindecarea trupească prin participarea la Taina Sfântului Maslu a încheiat acest înălţător 
eveniment al comunităţii creștine din Merghindeal.

Sibiu: etapa eparhială a Concursului naţional „Biserica-familia românilor de pretutindeni”
În cadrul sectorului cultural al Arhiepiscopiei Sibiului a avut loc luni, 10 mai, etapa eparhială a Concursului naţional „Biserica-familia românilor de pretutindeni”, organizat 

de Patriarhia Română în contextul Anului omagial al pastoraţiei românilor din afara României. În comisia de evaluare s-au aflat prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
„Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, pr. conf. univ. dr. Constantin Necula, consilierul cultural eparhial, pr. lect. univ. dr. Emanuel Tăvală și inspectorul de învăţământ al eparhiei, 
dr. Sorin Joantă. Secretarul comisiei a fost pr. Vasile Dariciuc,  coordonatorul Departamentului de Tineret al Arhiepiscopiei Sibiului.

În urma evaluării, cele trei parohii participante s-au clasat astfel:
Locul 1: Parohia Coveș, Protopopiatul Agnita, judeţul Sibiu-proiect coordonat de pr. Andrei Iancu și de doamna Andra Iancu;
Locul 2: Parohia Slimnic 1, Protopopiatul Mediaș, judeţul Sibiu-proiect coordonat de pr. George Cosmin Piţ și de doamna Vera Piţ;
Locul 3: Parohia Rupea 2, Protopopiatul Rupea, judeţul Brașov-proiect coordonat de pr. Viorel Nicolae Moga și de doamna Cosmina Moga.
La etapa naţională a concursului va participa Parohia Coveș.
Premierea în cadrul etapei eparhiale va avea loc în viitorul apropiat, când grupurile catehetice participante vor primi diplome omagiale și cărţi publicate la editurile Patriarhiei 

Române oferite de Patriarhia Română și înmânate de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, într-un cadru festiv
Sursa: mitropolia-ardealului.ro

Rusalii

Îmi aud pașii grăbiţi…
La Bisericuţa sînceleană
un glas al Lui ne cheamă…
Sărbătoarea coboară dintru 
Veșnicire spre împărtășirea 
cu Duhul cel Sfânt… 

Mărturisirea e sinceră și-amară, 
senină și-nlăcrimată, dar cu iertare…
Dintru înalturi chip de 
alb porumbel  pogoară 
peste Babilonul
cel din  sufletele noastre
și-atinge cu-albastrul senin
înlăcrimarea, bucuria, 
întâlnirea și-împărtășirea cu El…
Îmi aud pașii grăbiţi… 
Cu ramuri de finic aștern 
covor moale pentru Cel 
ce va să vină Bucurie din Iubire
pentru mine, pentru tine, pentru noi…

Atelier de pictură de icoane pe lemn în Parohia Noiștat
Articol scris de pr. Oros Răzvan| mai 2021
În perioada 22 - 26 aprilie 2021, în parohia Noiștat, s-a desfășurat atelierul de icoane pe lemn intitulat ,,Icoana din suflet de 

copil”, inițiat de preotul paroh Răzvan Ioan Oros și coordonat de doamna preoteasa Silvia Raluca Oros.
În cadrul atelierului, un grup de șapte elevi din parohia Noiștat, a avut ocazia să aprofundeze atât aspecte practice, cât și 

teoretice, referitoare la semnificația și importanța icoanei în cultul și viața Bisericii.
Cu prilejul marelui, slăvitului și luminosului Praznic al Învierii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, elevii și-au 

prezentat lucrările lor într-o expoziție la Biserica cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Noiștat. Icoanele au fost 
sfințite după săvârșirea slujbei vecerniei Învierii Domnului, Duminică, 02.05.2021. 
“Nădăjduim ca expoziția pe care am realizat-o să fie și o încurajare pentru tineri, un semn al susținerii și aprecierii noastre 

pentru tot ceea ce ei se străduiesc să realizeze prin inimile lor rugătoare și mâinile lor lucrătoare. Felicitări tuturor!”, a spus 
pr. paroh Răzvan Oros.

Permiteți-mi să vă împărtășesc câteva gânduri și impresii despre Patriarhul 
Nicodim Munteanu al României și minunata  sa cartea de predici “Cuvântări  

Liturgice”, apărută în anul 1921. Am fost și sunt impresionat de această mare personalitate a Bisericii. Din rândurile de mai jos, sper să trageți concluzii ziditoare și de o reală importanță și pentru viața 
de zi cu zi și contextul în care ne desfășurăm activitatea zilnică. Iată câteva citate:

 “Este lucru cunoscut că întâmplările din copilărie se țin mai bine minte. Din copilăria mea, țin bine minte un lucru pe care cred că niciodată nu-l voi uita. Nu aveam șase ani, când satul meu  de naștere a fost 
bântuit de holeră. Nu cunoșteam acest cuvânt, dar când îi vedeam pe toți ai mei, rostindu-l cu groază, mă îngrozeam și eu, poate chiar mai mult decât toți. Pricepeam că este o boală, dar mi se părea că boala asta ar 
fi un fel de stafie, moartea în ființă, de care, ca să scapi, trebuie să fugi. Și am fi fugit poate din sat, dacă tatăl meu nu ar fi fost nevoit să rămână acolo. Groaza a fost însă la început. Mai pe urmă, deși numărul celor 
morți de holeră sporea, nu ne mai speriam. Ne obișnuiserăm cu ea. Totuși eram feriți de-a ne mai aduna cu alți copii. Și am scăpat. Însă fiorii aceia îi țin și acum în minte.”

Astăzi, în zilele noastre, anul 2021, un copilaș de 6 ani are aceeași părere despre coronavirus.
“Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut și ca straja nopții” (Ps. 89,4).
“Capitolul 25 al Evangheliei după Matei, ne face să ne îndreptăm gândurile la un lucru foarte serios: la Judecata de Apoi și prin aceasta se înțelege, la moartea fiecăruia dintre noi, amândouă lucruri 

așa de amare, încât în vremea noastră, mai nimeni nu cutează să vorbească despre ele pe față. Moarte și judecată! Iată două cuvinte care sună așa de neplăcut. Cine vrea să facă pe placul oamenilor, se 
ferește să le vorbească de lucruri neplăcute. Dacă aș căuta să fiu pe placul celor mulți, numai despre aceste două lucruri, n-ar trebui să vorbesc. Și totuși cutez să vorbesc. De ce? Pentru că Domnul îmi 
poruncește. El a zis Apostolilor Săi: Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la toți oamenii. Predicați Evanghelia. Dar în Evanghelie se vorbește de atâtea ori și de judecată, încât orice predicator 
nu poate să treacă peste aceste lucruri.

E drept apoi și acest lucru îl arată nu numai Cuvântul lui Dumnezeu, dar și mintea omenească îl cere ca după moarte să urmeze judecata. Iată încă un lucru nespus de însemnat la care omul trebuie 
să se gândească. Închipuiți-vă că un om intră într-un hotel și se așează acolo, având tot ce-i poftește inima: masă, casă, tot. Sosește  timpul când să plece. Stăpânul îi cere plata. A, dar la asta nu m-am 
gândit deloc, răspunde omul. Cum? Zice stăpânul hotelului. Ești nebun? Sau ești pungaș? Cum nu te-ai gândit  că trebuie să plătești?

Mulți trăiesc în hotelul lumii acesteia, dar nu se gândesc deloc că trebuie să plătească. Cu fiecare zi datoria crește și răspunderea  crește. Iată numai câteva însemnări din cartea lui Dumnezeu:
V-am dat lumină și ochi ca să vedeți! Pentru pofta ochilor, pofta cărnii și îngâmfarea cu felul de 

viețuire(I In 2, 16). V-am dat aer și glas și cuvânt ca să vă puteți spune cuvinte de bunătatea , de 
mângâiere, de înțelepciune, să puteți cânta, să vă puteți ruga. Dra glasul ce se înalță de pe pământ e așa 
de necurat! Din tot locul se ridică un zgomot așa de murdar, plin de ceartă, de cârtiri, de învinuiri amare, 
înjurături, prostii, batjocură a tot ce e bine.

V-am dat pământul ca locuință și tot ce e în el, piatra, metalul, fierul, arama, aurul. Ce ați făcut cu 
acestea? Pentru o judecată de pământ vă războiți veacuri întregi. Cu piatra ridicați palate în care se 
răsfață risipa și desfrâul. În aramă vă turnați chipurile voastre mândre. Cu fierul faceți arme de omor. Cu 
aurul vă întreceți unul pe altul în a-l aduna și a vă mulțumi poftele voastre, în timp  ce cel neputincios 
duce lipsă.

V-am dat grâul, vinul, untdelemnul și atâtea lucruri de îmbrăcăminte. Dar cu vinul hrăniți beția, iar cu 
țesăturile vă întreceți în caraghioase mode.

V-am făcut stăpâni peste animale, dar voi le omorâți, ca cu penele păsărilor să vă împodobiți și cu 
blănurile lor să vă îndestulați deșertăciunea voastră. ”

Sun câteva citate remarcabile din cartea de predici “Cuvântări  Liturgice”, apărută în anul 1921. Sper să 
vă fi dat câteva impulsuri in conștiința și sufletele dvs, așa cum eu însumi am fost mișcat de profunzimea 
și încă actualitatea frumoaselor sugestii făcute de această mare personalitate. Dragostea lui Dumnezeu 
să ne dea imboldul spre pocăință și trăire autentică aici pe pământ în relație cu Dumnezeu și cu semenii.

Meditații la cuvintele Patriarhului Nicodim Munteanu

14 mai: Ziua de cinstire a martirilor din temniţele comuniste
Pentru al patrulea an consecutiv, ziua de 14 mai este dedicată martirilor care au suferit în închisorile comuniste.
„Ziua națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste” este instituită în amintirea nopții de 14 spre 15 mai 1948, când au fost arestați numeroşi tineri, intelectuali, români care s-au opus 

regimului comunist, informează Agerpres.
Operațiunea de arestare din acea noapte a vizat mii de tineri, dar și cultele religioase și partidele politice. Au fost arestați, după anchete groaznice, primind ani grei de închisoare. Mulți dintre cei arestați 

nu s-au mai întors niciodată la familiile lor.
Printre cei care au pătimit în temnițe se numără nume importante ale Ortodoxiei, precum părintele Nicolae Steinhardt, părintele Daniil Sandu Tudor, părintele Arsenie Boca, părintele Ioan Iovan, părintele 

Dumitru Stăniloae, părintele Arsenie Papacioc, părintele Sofian Boghiu, părintele Gheorghe-Calciu Dumitreasa, părintele Iustin Pârvu și mulți alții.
Printre cele mai cunoscute închisori comuniste în care şi-au executat condamnările sau în care şi-au pierdut viața numeroşi deținuți politici se numără cele de la Piteşti, Gherla, Aiud, Târgu Ocna, Sighet, 

Râmnicu Sărat, Arad, Jilava sau Văcăreşti. Referitor la închisoarea de la Sighet, aceasta este acum un cunoscut memorial al victimelor comunismului.
Propunerea legislativă a fost depusă în Parlament la 16 martie 2016, adoptată de Senat, ca primă Cameră sesizată, la 1 noiembrie 2016, şi de Camera Deputaților, for decizional în acest caz, la 16 mai 2017.
Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, la 30 mai 2017, decretul de promulgare a Legii pentru instituirea Zilei naționale de cinstire a martirilor din temnițele comuniste în data de 14 mai. Legea 127/2017 

a fost publicată în Monitorul Oficial din 31 mai 2017.

Sursa: basilica.ro
Foto: Oana Nechifor
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Armenciu Letiția 94 de ani 01 iunie Movile
Herbert Hedwig 94 de ani 95 iunie Dealu Frumos
Rez Ioachim 94 de ani 08 iunie Șeica Mare
Lomotă Vulvara 93 de ani 21 iunie Mihăileni
Periat Emilia 93 de ani 22 iunie Alțina
Mitru Marioara 92 de ani 19 iunie Vărd
Mihu Petru 89 de ani 17 iunie Cornățel
Bratu Ioan  88 de ani 16 iunie Nou
Onea Maria 88 de ani 20 iunie Retiș
Pigulin Maria 88 de ani 27 iunie Alțina
Cătană Maria 87 de ani 01 iunie Retiș
Jurca Letiția 87 de ani 14 iunie Mihăileni
Benchea Ioan 86 de ani 02 iunie Mihăileni
Galea Alexandru 86 de ani 10 iunie Marpod
Pădure Floarea 86 de ani 12 iunie Iacobeni
Dobre Elena 86 de ani 22 iunie Retiș
Scutea Emilia 85 de ani 01 iunie Chirpăr
Stoica Victoria  85 de ani 05 iunie Alțina
Hila Ana  85 de ani 12 iunie Șeica Mare
Dobrotă Emilia 84 de ani 06 iunie Cornățel
Rogoz Emilia 84 de ani 13 iunie Stejărișu
Șchiopătă Oprea 83 de ani 02 iunie Retiș
Faghiura Nicolae 83 de ani 02 iunie Noiștat
Prodan Valeruța 83 de ani 06 iunie Nou
Bucur Sofia 83 de ani 15 iunie Șeica Mare
Grovu Elisaveta 83 de ani 20 iunie Ilimbav
Novac Idifta 82 de ani 01 iunie Șeica Mare
Balteș Maria 82 de ani 03 iunie Cașolț
Cioca Emilia 81 de ani 20 iunie Șeica Mare
Barbu Maria 81 de ani 26 iunie Retiș
Barbu Vasile 81 de ani 27 iunie Retiș
Șerban Maria 80 de ani 08 iunie Săsăuș
Pârvu Isaia 80 de ani 20 iunie Nou
Botoman Teodor 80 de ani 15 iunie Șeica Mare
Bucșa Virgil 80 de ani 29 iunie Alțina

Noi le dorim sănătate, bătrânețe liniștită și bucurii din partea urmașilor.

Celor care nu mai sunt, le dorim odihnă veșnică de-a dreapta Tatălui.

muzeul tău

călător pe drumul către cine știe
unde nevoia de pet-uri e-n casă
sub masă așezate-n forme trecătoare
clipe servite apoi la pahar.
dai piept cu tine și-l întrebi dacă știe
câte bătăi ale gândului s-au întrecut
când umblau bunicii în opinci la fântână
primul sărut pe luciul apei trecut
ochii bunicii erau acolo două perle
în care te rostogoleai din coapse
când cel mai tare grădinar adulmeca
un nepot împiedicat în poeme.
într-o casă zugrăvită cu uși și ferestre
goale au rămas lăzile cu zestre
între psaltire și lampă păianjenul țese
prinsoare pentru ochii tăi și poveste.
încearcă orfelinatul lui clio
ca să fii la o masă cu timpul
trecut în firea lucrului din vitrină
o filă care găzduiește cuvântul.

Gavril Iosif Sinai

Este doar o poezie
Laurean Graef

Vreau să îți fac o bucurie,
Sa îți dedic o poezie.
Dedicație personală,
Să nu iasă la iveală,
Că sunt iar îndrăgostit,
Nu de tine,
De gătit.
Aș vrea să îți fac bezele,
Să-ți lingi buzele cu ele.
Iar apoi să-ți dau fistic,
Ce se face din nimic,
Fără zahăr, fără lapte,
Dar în schimb le-am pus pe toate.
Poate te surprinde tema,
Aici,
Poate fi dilema.
Ce m-a apucat să-ți scriu,
Trece seara,
E târziu.
Îmi fac gânduri,
Ce gătesc,
Doar cuvinte,
Le prăjesc?
Sau mai bine fac salată,
Cu silabe-amestecată.
Ți-am făcut o bucurie?
Este doar o poezie….

Dăruind vei învăța să mulțumești.
Mulțumind vei învăța să primești.

Generozitatea nu se măsoară în bunuri, ci în fapte. Nu alege ținta generozității tale, căci atunci se cheamă că acționezi din interes.
Generozitatea aduce bogăție spirituală. Bogăția întunecă mintea și barează drumul spre inimă, care este cetatea generozității.

Dăruiește din inimă și vei primi în inimă.

autoportret

Ioan Gligor Stopiță

caier alb de ceaţă şi fum
te-ai aşezat pe capul meu de-acum,
iar pe obraz şi pe frunte
îşi fac drum uşor pâraie de munte.

mi-au crescut glicemia, guta, coxartroza,
mă chinuie artrita, tusea, spondiloza,
mi s-a tulburat în ochi cristalinul visării
şi s-a curbat zdravăn şira spinării...

inima bate aiurea, şi se plânge
de-atâtea putregaiuri din sânge,
încât aud o voce ca un sinistru lătrat,
ca un tăiş de cuţit împlântat:

du-l, du-l, du-l,
c-o trăit destul!...

Se bate-n inimi ora rugăciunii
Francisc Lorinczi

Se bate-n inimi ora rugăciunii
M-aplec în mine-n rustica ogradă,
Suntem doar doi în tainica paradă

Eu snop de grâu pe preşu-aplecăciunii.

Umilinţa-i forţă interioară
Nobilatoare tărie morală

Nu servilism, latură dorsală,
Închină-te iubirii care zboară!

Găseşte-n tine uşa cea de aur
Care te conduce-n visterie

Ţi-aşază pe frunte cununi de laur

Pictură vie eşti în Galerie.
Cel care-a pus mireasma-n floare-i faur

Te-ospătează în împărăţie.

MARGINE DE VIS
Doina Filip Barbu

Pe margine de vară umblă ploaia,
Pe golul dintre țărmuri trec castanii ,
Pe strada trece Toamna spre odaia
Unde prin brume mi- au murit toți anii.
Nici codrul nu s-a copt înspre văzduhuri
Păzind copilăria lângă poartă,
Să nu mai doarmă sub fereastră duhuri
Când , viscolind, tu treci prin marea moartă ...
Și mâinile îmi plâng din umeri seara
Când încă ninge - n tei rugină lină
Că nu mai poate duce primăvara
Atâta chin
al florii de sulfină.
Eu îmi „murisem” cea mai neagră Mare,
Mă prelingeam incert prin umbre oarbe
Cu trupul pustiit de luna care
Mai lumina doar frunze de rubarbe...

Ioan Gyuri Pascu

― Hoo! - Dă-te 
jos și deschide!
Femeia căută mar-

ginea loitrii aco-
perită cu iarbă 
și ținându-se de 
ea și de leucă se 
dădu jos și des-
chise poarta. Caii 
au pornit imedi-
at spre șură dar 
s-au oprit când 
au ajuns la funia 
care atârna peste 

curte.
― Ce-ai lăsat tu șparga jos? Du-te și ridic-o!
Femeia, tocmai închise poarta, și s-a întors să 

vadă despre ce-i vorba. Când a văzut funia căzută 
de pe proptele a început să țipe disperată:
― Tuulaai, covoarele mele, tulai Doamneee, mi-o 

furat covoarele!
― Ce covoare tu, cine le-o furat?
― Covoarele fetelor Patriche, covoarele ele noi, 

le-am scos la aer să le ia soarele și le-au furat 
hoții, tulai Doamnee!! 
Patriche începu să înțeleagă.
― Ai pus covoarele pe șpargă și le-ai lăsat în 

curte?
― Ia, le-am lăsat să le ia soarele și aerul!
― Hirea-i a dracului de proastă!
Era femeie harnică Fronica, avea cinci fete și la 

toate le-a țesut covoare frumoase. Două erau mări-
tate și i-a crescut inima când le-a pus zestrea în 
căruț și le auzea pe femei cum îi lăudau covoarele. 

„Uitați-vă muieri iute,
C-am venit cu haine multe,
Tot de mireasă cusute.
Uite una, uite două,
Toate îs făcute nouă.
Uite patru, uite cinci,
Tot cusute cu arnici.
Uite cinci și uite șase,
Tot cusute cu mătase.
Soacră mare strică patu,
Că ț-aduce nora altu.
Strică patu și păcelu,
Că ți-l face ca cercelu.
U iu, iu iu!”

Patriche a plecat de dimineață la coasă și Fro-
nica a rămas să facă mâncare și pe la amiază să 
ajungă și ea, să mânce împreună și să mai risiche 

brazdele.
Până să fiarbă 

zama, s-a gândit să 
scoată covoarele la 

soare, să se mai aerisească. Le-a pus pe funie și 
le-a ridicat cu prăjinile, să vadă cine trece pe 
drum ce covoare frumoase are, pentru celelalte 
trei fete care-și așteptau rândul la măritat. Era 
meșteră Fronica la țesut și cumnată-sa Marea i-a 
împletit ciucuri frumoși.
Acum își smulgea părul din cap disperată că a 

rămas fără ele.
Patriche, după ce i-a întors un dos de palmă, a 

deshămat una din iepe, a încălecat-o și a dat să 
iasă pe poartă dar s-a întors și a luat biciul, 
apoi a pornit în galop pe uliță în jos Când a ajuns 
la cruce s-a oprit, s-a uitat în dreapta și în 
stânga, neștiind încotro s-o apuce. A văzut niște 
copii care se jucau la umbră, sub un măr.
― Mă copchii, n-ați văst niște oameni străini pe 

aici? 
― Ba da nene, au fost căruțe cu cortorari, au ve-

nit două de câte Hendorf și s-au oprit aici la cre-
plă, apoi au mai venit două fugind, de pe ulița din 
sus, apoi s-o dus toate patru în galop câtă Bărcut.
― Demult?
― Nu demult, când o fluierat trinu de amiază.
Patriche îndemnă iapa și porni în galop dar a lă-

sat domol când a ajuns la Brazi.
De obicei acolo se așezau cortorarii cu tabăra, 

aproape de creple. Stăteau acolo câteva zile și 
umblau prin sat să vândă fărașe, spoitoare, țe-
săli, cazane. Reparau oale, căldări și lighene de 
tablă. Cortorărițele, cu puradeii după ele umblau 
cu cerșitu și cu ghicitu. Dacă apucau să intre în 
curte nu le mai scoteai până nu căpătau ceva de 
mâncare, făină, slănină, o coastă de porc, orice. 
Cele mai dibace șterpeleau câte o găină rătăcită 
prin praful uliții. Legau un bob de porumb de un fir 
de ață și-l trăgeau după ele. După ce găina înghi-
țea bobul, o prindeau îi suceau gâtul și o ascun-
deau în trăistile imense de care nu se despărțeau. 
Când nu mai găseau de lucru și nici de cerșit își 

adunau corturile și plecau mai departe.
Patriche trăgea nădejde să-i găsească acolo și 

fiind aproape, să-i facă să dea covoarele de bună-
voie ca să nu cheme oamenii din sat.
Nu erau, și a pornit iar în galop până în Băr-

cut unde a aflat că au trecut prin sat fără să se 
oprească. A crezut că s-au dus spre Șoarș, să ajun-
gă în Făgăraș dar, tot niște copii i-au spus că au 

luat-o către Seliștat. 
S-a oprit un pic, nu cunoștea locurile. În Se-

liștat avea prieteni, când era ficior a fost de câ-
teva ori la joc dar pe dincolo, pe la Capu Dumbră-
vii pe unde era drumul dintre Retiș și Seliștat. 
Pe aici n-a mers niciodată, nu știa cât de lung e 
drumul. Și-a făcut cruce și a pornit mai departe.
A mers o bucată pe drumul pietruit, apoi a trecut 

printr-o pădure și i-a descoperit aproape de sat. 
A lăsat iapa la pas, să vadă ce fac, să se ori-

enteze.
Căruțele erau așezate cu oiștea către drum, caii 

erau deshămați și niște băieți îi împiedicau și 
le dădeau drumul la iarba dintr-o margine de pâ-
râu. Femeile pregăteau mâncarea, unele scoteau din 
traiste bucate pentru pus în oale, copiii mai mari 
aduceau lemne pentru foc, puradeii mai mici alergau 
în pielea goală printre căruțe, bărbații ridicau 
corturi iar cei mai bătrâni, bărboși și guralivi, 
s-au întins la povești în spatele căruțelor.
Când a ajuns aproape, Patriche a năvălit între 

ei zbierând și lovind cu biciul în dreapta și-n 
stânga i-a împrăștiat ca uliu găinile. În timp ce 
lovea și zbiera, privea căruțele să vadă în care 
sunt covoarele. Când le-a văzut legate într-un 
țol, a mai dat o tură de lovituri, apoi sărind jos 
a luat legătura a aruncat-o pe spatele iepei și 
încălecând a pornit în galop spre sat.
Acolo s-a oprit să-și tragă sufletul la Niculaiu 

Ghergheaoni, un consătean însurat în Seliștat, a 
cerut un pahar cu apă și i-a povestit acestuia 
pățania. După ce a răsuflat un pic, a adăpat iapa 
și apoi a pornit la deal spre Dumbravă și când s-a 
început a înnopta a ajuns acasă.
― Mă Patriche, da nu ț-o fost frică să te bagi 

între ei, erau mulți și puteau să te omoare și nu 
știa nime de tine.
― Da cum să nu-mi hie frică. Că de frică zgheram 

ca un apucat și dădeam cu ghiciu unde nimeream. 
M-am repezit întâi între femei să le fac să urle ca 
să-i zăpăcesc, că unde am dat cu ghiciu o plesnit 
și cămașa și chelea, unde am dat o țâșnit sânge și 
nu m-am uitat că-i bătrân ori tânăr, că-i femeie 
ori bărbat, zgheram și plesneam, numa pe ăia mici 
i-am ferit și n-am dat, pe ăilalți i-am plesnit și 
i-am risichit și pănă s-o hi descebăluit, eu am 
eram cu covoarele în Seliștat, între oameni.
― Și nevastă-ta ce-o zis când ai ajuns acasă?
― Ce să zică? – Tulai Patriche, fă ghine și nu da! 
― Ș-ai dat?
― Numa odată, da o plesnit iia de pe ea.

PATRICHE
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Ştiţi dacă actul dumneavoastră de identitate se află în termen de valabilitate ?
Dacă nu, verificaţi data înscrisă în colţul din dreapta-jos al acestuia. Prin lege aveţi obligaţia de a vă prezenta, cu cel puţin 15 zile şi cel mult 

180 de zile înainte de această dată, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei în vederea preschimbării acestuia. Nu lăsaţi să 
treacă acest termen. Este posibil să aveţi nevoie de actul de identitate la medic, la bancă, la notar sau orice altă instituţie iar un act de identitate 
expirat nu vă este de folos.

Pentru a vă putea preschimba actul de identitate trebuie să aveţi asupra dumneavoastră:
• actul de identitate vechi
• certificatul de naştere în original şi copie xerox
• actul cu care faceţi dovada spaţiului de locuit

(contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, certificat de moştenitor, adeverinţă de la primăria locului de domiciliu)
şi, dacă este cazul, următoarele acte:

• certificat de căsătorie în original şi copie xerox
• sentinţă de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă în original şi copie xerox
• certificatul de deces al soţului/soţiei în original şi copie xerox
• certificatele de naştere ale copiilor care nu au încă 14 ani

Aţi căutat certificatele de naştere ale copiilor şi aţi constatat că au împlinit 14 ani şi nu au încă act de identitate ? Vă aşteptăm împreună cu 
aceştia pentru a-i pune în legalitate, cu cel mult 15 zile după împlinirea vârstei de 14 ani, conform legii.

Pentru orice alte informaţii puteţi contacta Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Agnita la telefon 
0269510320 sau e-mail spclepagnita@yahoo.com, spclepagnita@gmail.com

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei al oraşului Agnita funcţionează în sediul Primăriei oraşului Agnita şi are următorul 
program cu publicul:

luni, marți, joi 08,30 – 13,00 14,00 – 16,00
miercuri 08,30 – 13,00 14,00 – 18,00
vineri  08,30 – 12,00 13,00 – 16,00

Stimaţi locuitori de pe Valea Hârtibaciului !

Adevărat, drumul spre Movile este asfaltat dar, înainte să ajung eu aici cu povestea, m-au 
ajuns oamenii și amintirile. Necunoscute și multe sunt căile internetului, așa că mi-a bătut 
la fereastră Annemarie Edel (azi Auner), eleva din clasa a VIII, azi mamă și asistentă în-
tr-un spital din Germania. Da, mai vorbește limba română și chiar o scrie, ne-am conversat 
cu bucurie. Mulțumesc, Annemarie! Și m-a ajuns din urmă și râsul rostogolit al Lenuței 
din Movile! Cine se gândea că după 35 de ani o să o vorbim la telefon de parcă a fost ieri!?

Dar, înainte de minunile FB-ului, eu eram în drum spre Movile, într-o amiază gri și rece, 
traversând un sat pustiu, nici țipenie de om. De mi-aș fi amintit unde și cum, aș fi putut bate 
în poarta familiei Calborean, doar am mai fost acolo, ieri-alaltăieri acum zeci de ani! Am 
încercat să-mi imaginez pe unde o fi casa lui Hanni, ori a Hertei, ori a doamnei Lili, profe-
soara de română pe care mi-o amintesc mereu ronțăind din sandviciurile bine ambalate și 
mușcând cu poftă din măr. De data aceasta m-a ocolit norocul, nu mi-a ieșit nimeni în cale 
și am cutreierat ulițele sărind peste bălți, iscodind printre pietrele gardului spre Biserica 
ferecată. Mai că aș fi urcat pe gardul acela dar, un alt zid de apărare se zărea lipit de trupul 
bisericii , imposibil de escaladat. Este impunătoare Biserica fortificată din Movile și nu 
am vizitat-o niciodată, nici atunci când fremăta de oameni, nici în vara fierbinte când după 
zidurile ei te-ai fi putut răcori, nici atunci când entuziasmată de peisaj aș fi putut sălta ușor 
treptele turnului și, de acolo, cu palma streașină, să-mi rotesc privirea spre coline. M-au 
fascinat totdeauna colinele astea ignorate de majoritatea oamenilor. Poate din prea plinul 
imaginației mele s-au făcut, și ele, misterioase. Prea seamănă a vechi morminte (tumuli) 
deși mulți susțin că sunt doar fenomene geologice (alunecări de teren). Le-or fi scormonit 
căutători de comori, cine știe, cert este că au dat numele satului „Hundertbűcheln” - o sută 
de movile.*

Omul din Noistat mă informase bine: casele săsești sunt ferecate, unele cu obloanele 
închise, dar parcă umbre și ochi se zăreau în spatele lor, alergau în ritmul trecerii mele, ori 
poate era doar amintirea, amintirea mâinilor ce-au frecat geamul înainte de Paște, degete 
ce-au prins perdeaua spionând vreo vecină. Vreau să cred că ele, casele, se trezesc la viață 
din Primăvară până-n Toamnă, că-și deschid curțile pentru mașinile venite din Germania 
cu oameni senini, veseli dar nostalgici. Și mai cred că ei, oamenii, tânjesc după pita coaptă 
în sobă, după mărul din grădină, după mirosul fânului, după clipocitul rachiului ce picură 
din alambic, după bolborositul vinului din butoi, după vânturatul verzei pusă la murat. 
Poate e doar o speranța plină de romantism. Oamenii și-au făcut o viață nouă, se plimbă în 
lume, și-au schimbat gusturile, obiceiurile, au o pagină unde se pun la curent cu noutățile 
(http://testseite-hbln.hundertbuecheln.de/)...Nu știu, dar știu cu certitudine că: Nu iasă casa 
din om nici într-o viață întreagă!

Trec prin satul pustiu ca o nălucă și eu, venetică. Am mai fost aici, am mai râs și plâns pe 
aici. Satul era viu, plin de oameni și eu nu i-am văzut, atât de normală mi se părea prezența 
lor mișunând dintr-o parte în alta, la treburile câmpului, la cursa de navetă. Doar movilele 
sunt schimbătoare în haina lor prin anotimpuri, mereu la fel în frumusețe. Am să mă întorc 
când florile le vor cuprinde, când păsările se vor furișa în firele lungi de iarbă, când vântul 
va îngăima ceva misterios despre locul asta atât de special și necunoscut. Am să refac pic-
nicul acela îndepărtat, așa cum pictorul îl aduce la viață din nou, în culoare.

Herta, Hanni, Lili, Lenuța am trecut prin satul vostru și mi-am amintit cu drag!
Adriana Moscicki

* legenda spune că, primii coloniști ajunși aici, căutând să numească noua așezare, se adunau de fiecare dată pe 
altă colină și sfârșeau prin a frige o oaie, fără să ajungă la o înțelegere. Au repetat obiceiul pe toate colinele din 
zonă și, numărând pieile de animale sacrificate, au ajuns la o sută. O femeie înțeleaptă (desigur) a propus ca acesta 
să fie numele locului: O sută de coline/movile: Hundertbűcheln

Satele noastre fără sași:
Picnic la Movile/Hundertbűcheln

Marea adunare de la Blaj, 
din 3/15 mai 1848
Adunarea de la Blaj a fost deschisă de fapt la 2-15 mai prin 
discursul rostit de Simion Bărnuţiu în catedrala Blajului, 
intitulat „Raporturile românilor cu ungurii şi principiele 
libertăţei naţionale”, o amplă şi zguduitoare descriere a 
tragediei seculare trăite de românii ardeleni sub asuprire 
străină.

Marea adunare este o piatră de hotar în deşteptarea 
conştiinţei naţionale a românilor ardeleni. Împreună 
cu cei peste 40 000 de delegaţi ai românilor din toată 
Transilvania s-au aflat s-au aflat şi reprezentanţi din 
celelalte ţări surori: Alecu Russo, Costache Negri, Iancu 
şi Vasile Alecsandri, Al. Ioan Cuza, George Sion, Nicolae 
Ionesc, Dumitru Brătianu şi mulţi alţii. Mii de ţărani români 
din tot Ardealul s-au îndreptat spre Blaj încă cu câteva 
zile înainte de data fixată pentru adunare. Unele sate au 
trimis câte doi delegaţi, din altele au plecat toţi bărbaţii, 
în frunte cu preoţii lor. Nici opreliştile guberniului şi ale 
comitatelor, nici circularele episcopilor, nici spânzurătorile 
ridicate la marginea satelor n-au putut să-i oprească pe 
ţărani să vină în masă la adunare. Veneau în cete-cete, 
cu mare încredere că adunarea de la Blaj va pune capăt 
robiei de veacuri şi nu era putere omenească ce i-ar fi 
putut abate din drumul lor!

Românii din ţinutul sibian s-au îndreptat şi ei, în număr 
mare şi din timp, spre Blaj. Îmbrăcaţi în hainele lor de 
sărbătoare, luând merinde pentru vreo 10 zile, ţăranii 
veneau în grupuri mari, cântând, chiuind. Toţi erau 
bucuroşi, scria un contemporan maghiar, că la Blaj se va 
vesti ştergerea iobăgiei. Din Ighişu Vechi au participat cca 
20 de bărbaţi, între care Loai Mihai şi Stimer Nicolae.

De remarcat că un sas din Agnita, Conradt Schmidt, în 
calitate de deputat al Universităţii săseşti în Dieta de la 
Cluj, a cerut drepturi egale cu cele ale celorlalte naţiuni 
pentru românii din Transilvania. De asemenea, preotul 
luteran Stephan Ludwig Roth din Moşna, într-o scrisoare 
din 20 martie 1848 către G. Bariţ, redactorul „Gazetei de 
Transilvania”, formulează părerea că diferitele naţionalităţi 
nu sunt decât fracţiuni ale unui tot întreg. Furia luptelor în 
jurul folosirii limbilor nu e decât o abatere de la principiul 
umanităţii, maltratat în aceste vremuri tulburi. Într-o 
însemnare făcută pe marginea scrisorii lui Roth, Bariţ 
sesizează că acesta „simţise mai curând decât cei mai mulţi 
saşi, marea necesitate de a se împăca sincer cu românii”. 
Roth a fost primul ardelean care a propus rezolvarea 
problemelor etnice şi de limbă din Principatul Transilvaniei, 
după modelul cantoanelor elveţiene. În 1842, Dieta de la 
Cluj era preocupată să legifereze limba maghiară ca limbă 
oficială de stat în Transilvania, cu scopul maghiarizării 
tuturor naţionalităţilor conlocuitoare. Revoltat, Roth a 
scris în celebra broşură „Războiul limbilor în Transilvania” 
(Der Sprachenkampf  in Siebenbürgen): „Nu văd nevoia 
de a se impune o limbă oficial a ţării. Nu este nici limba 
germană, nici limba maghiară, ci limba română, pe care o 
înveţi singur, pe stradă, în contact singur cu oamenii. Şi chiar 
dacă nu ai dori să înveţi limba aceasta, o inmiită trebuinţă 
impune cunoştinţa (cunoaşterea) ei. Folosirea limbii materne 
este un drept uman, care e dat copilului prin naştere. Iar cu 
pierderea limbii dispare naţiunea însăşi”. În 21 octombrie 
1848, el a fost numit în Comitetul de Pacificaţie şi apoi 
comisar imperial plenipotenţiar în 13 sate de pe Târnave, 
fiind pentru frăţie, egalitate în drepturi, desfiinţarea 
iobăgiei fără răscumpărare plătită de ţărani, fără jafuri 
şi spânzurători, iar, împreună cu Ştefan Moldovan, 

protopop al Mediaşului, a dispus încetarea obligaţiilor 
feudale (deziobăgirea) în 13 sate din zona Târnavelor. De 
la această funcţie i se va trage condamnarea la moarte. 
Deşi generalul Bem i-a garantat imunitatea (Roth a fost de 
partea imperialilor în revoluţie), a fost totuşi arestat din 
ordinul comisarului guvernului revoluţionar de la Moşna 
şi condamnat la moarte de Curtea Marţială din Cluj, din 
ordinele directe ale lui Kossuth. În scrisoarea adresată 
copiilor săi, în ziua execuţiei, menţiona: „Am avut cele 
mai bune gânduri pentru naţia mea, fără să fi voit răul 
celorlalte naţiuni”. Senatorul Kröger se adresează şi el, în 
28 martie 1848, către Universitatea săsească, propunând 
ca hotărârea imperială cu privire la îmbunătăţirea situaţiei 
românilor din Transilvania să fie aplicată întocmai în toate 
districtele săseşti.

Adunarea nu mai putea fi ţinută la locul anunţat (în 
catedrală sau în piaţa din faţa ei), atâta lume setoasă de 
libertate s-a strâns! De aceea, adunarea a fost mutată 
pe câmpia largă din preajma râului Târnava Mare, (Râtul 
Grecilor) numită, de atunci, „Câmpia Libertăţii” (Câmpul 
Libertăţii). În fruntea convoiului era purtat tricolorul 
naţiunii române, în culorile roşu, albastru şi alb, cu 
inscripţia „Virtus romana rediviva” (virtutea – gloria, 
bărbăţia – romană reînviată). Pe alte steaguri naţionale 
sau imperiale se puteau citi inscripţiile: „Libertate şi 
independenţă naţională”, „Credinţă către naţiune şi ţară”, 
„Nicio uniune cu ţara ungurească”.

Între cei zece secretari ai adunării s-au aflat August 
Treboniu Laurian (din Fofeldea), rector al şcoalelor 
din Valahia Mare şi Iacob Bologa (din Marpod), notar 
al clerului românesc din Sibiu. Simion Bărnuţiu a citit 
programul adoptat cu o zi înainte de conferinţă şi un 
proiect de jurământ, primite cu entuziasm de adunare. 
În program se prevedea; „Naţiunea română se declară 
şi se proclamă naţiune de sine stătătoare...”. A doua 
zi a luat cuvântul şi Iacob Bologa, pe atunci secretarul 
Episcopiei Sibiului, care a relatat unele din suferinţele 
şi nedreptăţile îndurate de românii de pe „pământul 
crăiesc”, ceea ce nu i-a prea încântat pe cei 7 delegaţi ai 
patriciatului săsesc, trimişi la Blaj ca să-şi exprime simpatia 
faţă de mişcarea românească. Ultimul vorbitor a fost 
Laurian, care a prezentat cele 16 puncte ale „Petiţiunii 
naţionale”, puncte care constituie un adevărat program 
naţional al românilor din Transilvania. Au fost alese apoi 
două „deputăţiuni”, care să prezinte „cererea naţiunii” 
la împărat şi la Dieta Transilvaniei. A doua revendicare 
de bază a ţărănimii (prima fiind ştergerea iobăgiei) 
apare la punctul 11: aceea de a se revizui ocupările de 
păşuni, păduri, ogoare ale ţărănimii de către aristocraţi 
şi nobilimea proprietară. Adunarea se ridică şi împotriva 
„asuprelilor şi cuprinderilor” de pământ de pe pământul 
regesc. „Românii din pământul regesc – se spune la 
punctul acesta în protocol – poftesc ca prin o comisiune 
neinteresată, mistă (mixtă), hotarele care le-au ocupat 
comunităţile săseşti de la cele româneşti să li se întoarcă 
românilor înapoi”.

Treboniu Laurian a făcut parte din delegaţia ce urma să 
se prezinte la împărat. Miile de ţărani ascultau cu adâncă 
seriozitate vorbirile intelectualilor. Nu numai participanţii 
români, ci şi observatorii străini, maghiari şi germani, au 
relevat ordinea exemplară pe care o păstra mulţimea 
adunată.

Cei peste 40 000 de ţărani 
români adunaţi pe Câmpul 
Libertăţii  de la Blaj, veniţi să 
audă că vor scăpa de iobăgie şi 
de asuprirea grofilor unguri, au 
strigat într-un glas: „Noi vrem 

să ne unim cu ţara!” O dată întorşi acasă, prin 
ei, spiritul de luptă pentru drepturile sociale şi 
naţionale a pătruns şi mai adânc în rândurile 
maselor. Cuprinse de alarmă, autorităţile 
semnalează acest fapt. Aşa s-a întâmplat în 
Ighiş, unde Iosif  Grecu, întorcându-se de la 
Blaj, a vorbit cu entuziasm despre emancipare 
şi despre unirea Ardealului cu Moldova şi 
Țara Românească. Adunarea Naţională şi-a 
continuat lucrările în 4 şi 5 mai, când a fost 
înfiinţată o gardă naţională.

Dintr-o relatare a lui Timotei Cipariu, 
„Adunarea Naţionale Blasiu 15,16,17 maiu”, 
aflăm că, în ziua a treia, 17 mai, când oaspeţii 
începură a se împrăştia, „Vreo trei însoţiri de 
căluşari săltară saltul naţional căluţul. Seara 
formându-se un tip de gardă naţiunală ca din 
100 feciori tineri, subt conducerea oratoriului 
d.Bologa, manifestă mai multor bărbaţi 
învăscuţi cu încredinţarea publică semţemintele 
de amoare din partea junimei. Anumitu curteni 
şi d-lui generariu de faţă, defilând înainte-i cu 
toată seriositatea militară, d. generariu avu 
bunătatea a-şi descoperi deplina mulţămită. În 
urmă, adunându-se înaintea catedralei, junimea 
se îmbărbătă între sine şi jură că vor fi gata a 
muri pentru naţiunea română.
Via naţiunea şi junimea română!”

Revoluția de la 1848
și Valea Hârtibaciului

(Va urma)

(continuare din numărul anterior)

Din volumul ”Istoria Văii Hârtibaciului”, în curs de redactare Prof. Mircea Drăgan-Noiștețeanu


