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de Mădălina Roșu
Dana Denis-Smith este prima româncă membru în „Law Society Council” (n.red.: 

Consiliul Societății de Avocați) din Marea Britanie. Născută în Agnita și stabilită de 
ani buni la Londra, sibianca a reușit să se facă remarcată în lumea dreptului. „Sunt 
foarte încântată de această reușită, fiindcă am fost aleasă să reprezint femeile avocați. 
Consider că este bine să ne implicăm, chiar dacă nu suntem născuți aici”, spune Dana.

Dana Denis-Smith este din Agnita care a reușit să se impună în lumea dreptului din 
Marea Britanie. A creat o companie de milioane de lire sterline, punând mamele cu 
o carieră în drept pe primul loc, a reușit într-o lume rigidă, a inițiat o campanie care 
celebrează cei 100 de ani de când femeile din Anglia sunt primite în lumea dreptului, 
iar ca recunoaștere a muncii și rezultatelor ei, cea mai apreciată revistă de drept din 
UK, The Law Society Gazette, a așezat-o pe coperta numărului din 30 septembrie 
2019. Mai mult, toamna aceasta, a reușit să intre în „Law Society Council” din Marea 
Britanie, echivalentul Baroului de Avocați din România, fiind prima româncă membru 
în acest consiliu. 

Prima româncă membru în Consiliul Societății de Avocați din UK este o agnițeană.
Societatea are 200.000 de membri, iar în consiliu sunt 97 de persoane. La fiecare 

patru ani, au loc alegeri, putând fi aleși cei care să îi reprezinte în următorii ani. Dana 
Denis-Smith s-a aflat pe listă anul acesta și, datorită numărului mare de voturi pe 
care l-a primit de la membri, a fost aleasă să reprezinte femeile avocat. „Societatea, 
exclusiv pentru Anglia și Țara Galilor, este echivalentul Baroului din România. Are 
un consiliu de conducere, format din 97 de membri, care coordonează direcția 
strategică a profesiei.

Agnita, 29 august 2022 – Asociația GAL Microregiunea Hârtibaciu 
anunță începutul derulării proiectului „Activism civic și advocacy 
în Valea Hârtibaciului. Prezervarea peisajului deschis”, cu sprijinul 
financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Implementarea proiectului a început cu data de 15 august 
2022 și are o durată de 18 luni. Proiectul este conceput pe baza 
parteneriatului dintre Asociația GAL Microregiunea Hârtibaciu și 
Asociația Hosman Durabil. Valoarea totală a proiectului este de 
145.364,50 Euro. Echipa proiectului s-a întâlnit prima data în 23 
august pentru a stabili modalitățile de lucru.

Cu sprijinul direct al specialiștilor Elena Curcean si Valentin Păun, 
care vor coordona si implementarea proiectului, GAL Microregiunea 
Hârtibaciu a reușit accesarea fondurilor nerambursabile necesare 
derulării proiectului „Activism civic și advocacy în Valea Hârtibaciului. 
Prezervarea peisajului deschis”.

Proiectul propune înființarea unui Forum al Peisajului deschis 
al Văii Hârtibaciului cu scopul activării civice a tinerilor, în special 
a tinerilor fermieri. Sigla forumului a fost donată către inițiatorii 
proiectul de artistul sibian Dan Perjovschi, cunoscut pentru sprijinul 
activismului civic.

„Existența și viabilitatea fermelor mici este esențială pentru 
prezervarea biodiversității și menținerea zonei Natura 2000 în 
parametri actuali” a declarat Viktoria Luft, arhitectă peisajistă 
stabilită de câțiva ani în regiune. Procesul de concentrare a 
terenurilor are efecte grave pe termen lung în plan economic și 
social, dar pericolul cel mai mare este distrugerea biodiversității.

Ilarion Bârsan, președintele GAL Microregiunea Hârtibaciu, este 
de părere că: „Practicarea agriculturii la scara mare, uniformizarea 
terenurilor și îngrădirea accesului la pășunatul comunal sau la alte 
terenuri conduc direct la pierderea sentimentului de apartenența 
pentru tineri, la plecarea acestora spre zone urbane și la depopularea 
regiunii.”

Implicarea redusă a cetățenilor în viața publică relevă pasivitate la 
însușirea agresivă a terenurilor de către companiile agricole mari. 
Companiile agricole mari cumpără terenuri continuu și forțează 

fermierii individuali să renunțe la terenurile lor prin strategii 
agresive de limitare a accesului la pășunile comunale, uneori chiar 
prin limitarea accesului proprietarilor la terenurile lor. Concentrarea 
agresiva a terenurilor conduce direct la dispariția fermelor mici, 
depopularea zonei și la afectarea biodiversității din siturile Natura 
2000 în sudul Transilvaniei.

„Nu există suficiente exemple de bună practică care să crească 
activismul cetățenilor. Actorii mari din zonă nu au interesul de a se 
confrunta cu rețele articulate și consecvente de cetățeni și ONG-
uri, organizații capabile să se opună inițiativelor nocive sau cu 
impact negativ asupra mediului și societății. Prin proiectul nostru 
vom contribui la îmbunătățirea acestei situații, cetățenii vor deveni 
activi” spune Gabriela Cotaru, vice-președinte asociației Hosman 
Durabil.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin 

Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de 
a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile 
bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare 
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de 
către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății 
Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Proiect derulat de 
Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet 
Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat 
de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și 
Norvegiene.

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile 
și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. 
Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește 
dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității 
sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea 
participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și 
consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații 
despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.
activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile 
SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre GAL MH
GAL MH, www.gal-mh.eu, este o organizație în care abordarea 

este de tip LEADER, funcționează din 2007 în domeniul planificării 
strategice în regiune și dispune de o capacitate ridicată de 
management și de expertiză în domeniul dezvoltării rurale. Este un 
organism independent de influenta a marilor întreprinderi sau a 
APL-urilor din zona.

Despre Hosman Durabil
HOSMAN DURABIL, www.hosman-durabil.org, este o organizație 

neguvernamentală independentă, fără scop lucrativ, cu sediul în 
satul Hosman, județul Sibiu, și funcționează din 2005. Asociația se 
consideră ca o inițiativa rurală ai cărei membri încearcă să contribuie 
la un viitor al durabilității și toleranței.

Pentru mai multe informații: Joachim Cotaru, tel.: +40-740-
959.389, email: hd@hosman-durabil.org

Agnițeana Dana Denis-Smith 
prima româncă membru în „„Law Society Council”

din Marea Britanie

continuare în pagina 4
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„Și când ești tristă, Doino, tu inimia mi-o frângi...“
George Coșbuc (n.20 sept.1866-m.9 mai 1918)

Așadar, nu uita bunule român, ca din când în când să îți „clătești” ochii și sufletul prin a-ți reaminti sau citi măcar 
un vers dintr-o poezie a năsăudeanului George Coșbuc. Nu de alta, dar el vedea lumina zilei, cu exact 155 de ani în urmă ! 
Iar tu, presupusule bătrân cititor de Gazetă ”Mesagerul de Sibiu”, de te vei plânge de fragila-ți memorie școlară, sau de lipsa 
din biblioteca ta a vreunui volum din versurile sale, îți oferim spre lecturare stihurile următoare: „…Pe umeri pletele-i curg 
râu-/Mlădie ca un spic de grâu,/Cu șorțul negru prins în brâu,/O pierd din ochi de dragă./Când o văd, îngălbinesc;/Și când 
n-o văd, mă-mbolnăvesc,/Iar când merg alții de-o pețesc,/Vin popi de mă dezleagă/La vorbă-n drum, trei ceasuri trec -/Ea 
pleacă, eu mă fac că plec,/Dar stau acolo și-o petrec/Cu ochii cât e zarea,/Așa cum e săracă ea,/Aș vrea s-o știu nevasta 
mea,/Dar oameni răi din lumea rea/Îmi tot închid cărarea,…” („Numai una !”, 1889); „…E lung pământul, ba e lat,/Dar 
ca Săgeată de bogat/Nici astăzi domn pe lume nu-i,/Și-avea o fată, - fata lui -/Icoană-ntr-un altar s-o pui/La închinat…” 
(„Nunta Zamfirei”, 1889); „…Azi am să-ncrestez în grindă -/Jos din cui acum, oglindă!/Mama-i dusă-n sat! Cu dorul/Azi e 
singur puișorul,/Și-am închis ușa la tindă/Cu zăvorul…” („La oglindă”, 1890); „…Pocnind din bici pe lângă boi,/În zori de zi 
el a trecut/Cu plugul pe la noi./Și de pe bici l-am cunoscut,/Și cum țeseam, nici n-am știut/Cum am sărit și m-am zbătut/
Să ies de la război, (…) Om bun ca dânsul nimeni nu-i,/Și pentr-o vorbă rea ce-i spui,/El toată ziulica lui/Muncește supărat 
!…” („Pe lângă boi”, 1891); „…Avea și dânsul trei feciori,/Și i-au plecat toți trei deodată/La tabără, sărmanul tată !/Ce griji 
pe dânsul, ce fiori,/Când se gândea că-i greu războiul,/N-ai timp să simți că mori…”  („Trei, Doamne, și toți trei”, 1891); „…
Ești schilav tot! Un cerșetor/Te-ntorci acum acasă,/Și ce fecior frumos erai !/Dar oricum ești, ce-ți pasă !/Tu vei vedea iar 
satul tău/Și casa   voastră-n vale,/Și biata mamă-ți va ieși/ Plângând în cale…” („Rugămintea din urmă”, 1892); 

„…Zările, de farmec pline,/Strălucesc în luminiș;/Zboară mierlele-n tufiș/Și din codri noaptea vine/Pe furiș…” („Noapte 
de vară”, 1892); „…Eu mi-am făcut un cântec/Stând singură-n iatac -/Eu mi-am făcut un cântec,/Și n-aș fi vrut să-l fac,/
Dar fusul e de vină,/Că se-nvârtea mereu,/Și ce-mi cânta nainte/Cântam pe urmă eu…” („Cântecul fusului”, 1893); „…Nu 
plâng că mi-e de Leana teamă;/De ciudă plâng eu numai, mamă./Cuvintele ei nu le ieu/În samă,/Dar mi-e rușine și mi-e 
greu/Că scoală satu-n capu meu./Ea duce sfat din casă-n casă/Că n-am broboadă de mătasă,/N-am șorți cu flori – și dacă 
n-am,/Ce-i pasă?...” („Dușmancele”, 1893); „…Ce urmă lasă șoimii-n zbor ?/Ce urmă peștii-n apa lor?/Să fii cât munții de 
voinic,/Ori cât un pumn să fii de mic,/Cărarea mea și-a tuturor/E tot nimic!/Că tot ce ești și tot ce poți,/Părerea-i tot, 
dacă socoți - /De mori târziu, ori mori curând,/De mori sătul, ori mori flămând,/Totuna e! Și rând pe rând/Ne ducem 
toți !...”  („Moartea lui Fulger”, 1893);

„…Copiii nu-nțeleg ce vor:/A plânge-i cuminția lor./Dar lucrul cel mai laș în lume/E un bărbat tânguitor./Nimic nu-i mai 
de râs ca plânsul/În ochii unui luptător./O luptă-i viața; deci te luptă/Cu dragoste de ea, cu dor…” („Lupta vieții”, 1894); 
„…Tu te plângi că milă nu-i?/Mai aștepți tu mila lui?/Haina el ți-o ia din cui,/Pânea de pe masă./Casa ta, și ei stăpâni !/
Prindeți ce vă cade-n mâini,/Și loviți la mir, români,/Că-i la voi acasă…” (In Opressores”, 1894).

De la Poliție …
A venit toamna. Cu zile reci, cu ploi, și cu șiruri lungi de 

mașini ce se târăsc greoi în fiecare dimineață, chinuindu-se 
să facă voia unor părinți ce-și cară odrasla până în pagul 
școlii (în pragul clasei, de ar putea) protejând-o ca nu 
cumva să i se tocească picioarele. Din fericire acest lucru a 
devenit o atât de mare obișnuință încât rar se mai întâmplă 
vreun incident.

Dar în rest, incidente au loc. Precum la Noiștat unde 
M.A. de 24 de ani din localitate, conducând un atelaj 
hipo s-a dezechilibrat și a căzut rănindu-se ușor la cap și 
la torace. A părăsit locul incidentului și s-a deplasat către 
casă unde, odată ajuns, a apelat numărul unic de urgență 
112 și a solicitat ajutor medical. A ajuns astfel la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Sibiu unde a 
rămas internat cu traumatism cranio-cerebral acut închis 
și suspiciune de fracturi costale. Polițiștii trimiși la caz nu 
au putut să constate decât alcoolemia lui MA – 0,27 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. Nu a putut fi făcută o cercetare 
la fața locului pentru că după incident atelajul hipo nu a 
fost lăsat la fața locului, iar M.A. nu își putea aminti cu 
exactitate locul incidentului. 

Tot pe raza localității Noiștat a fost identificat P.A.B., 
cetățean bulgar, care deținea spre vânzare moto fierăstraie 
și truse de scule care purtau o marcă cunoscută, dar nu 
aveau caracteristicile originale ale mărcii respective, fiind 
contrafăcute.

La Alțâna polițiștii cercetează împrejurările în care autori 
necunoscuți au intrat prin efracție în incinta unui local și 
au plecat cu bunuri în valoare de aproximativ 500 lei. Tot 
la Alțâna, pe un câmp din apropierea localității, lângă o 
stână, a fost semnalată o rulotă în flăcări. După stingerea 
incendiului, a fost găsit un corp carbonizat. Din cercetările 
inițiale a reieșit că ar putea fi vorba de un bărbat care, cu 
o seară înainte, căuta de lucru ca îngrijitor de animale. 
Acesta s-a recomandat ca Viorel și a fost lăsat să doarmă 
în rulotă la pășune în jurul orei 21.00. Ulterior, în jurul 
orei 00.30, a fost semnalat incendiul. Cercetările continuă 
pentru identificarea victimei și a împrejurărilor în care 
aceasta a decedat.

În apropiere de Bârghiș, A.L. de 49 de ani, din Stejărișu, 
care se deplasa cu autoturismul propriu dinspre Sibiu spre 
Agnita, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut 
controlul volanului, a intrat pe contrasens unde a lovit un 
cap de pod și apoi s-a răsturnat. Singura victimă, șoferul 
A.L., care s-a ales cu vătămări corporale ușoare.

În această perioadă, polițiștii au fost solicitați la două 
decese la domiciliu. La Marpod, la un cetățean italian de 
88 de ani, persoană paralizată la pat, cunoscută cu multiple 
afecțiuni de sănătate și la Stejărișu. Aici, pentru B.M., de 
76 de ani, din localitate, persoană găsită căzută la pământ, 
a fost apelat numărul unic de urgență 112. Echipajul 
SMURD sosit la fața locului a fost nevoit să declare decesul 
după eșecul manevrelor de resuscitare. În nici unul dintre 
cazuri nu sunt urme de violență sau suspiciuni de omor. 
Laboratorul de Medicină Legală Sibiu este cel chemat să 
constate cauzele deceselor.

Tot un apel la numărul unic de urgență 112 i-a adus pe 
polițiști în incinta unei societăți fără activitate din Agnita. 
Aici, M.C., de 33 de ani, din Coșoveni, Dolj, persoană 
care primise un contract de dezafectare și colectare 
deșeuri feroase și neferoase, a forțat intrarea în punctul 
de transformare aparținând furnizorului de electricitate, a 
intrat în zona transformatorului și a fost electrocutată. A 
ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 
Sibiu unde a rămas internată cu diagnosticul de traumatism 
cranio-cerebral acut deschis, fractură antebraț drept și arsuri 
pe membrele din dreapta.

Controalele pe linie de circulație efectuate au dus la 
depistarea în trafic a lui F.F.I., de 35 de ani, din Brădeni 
care conducea un autoturism sub influența alcoolului, 0,6 
mg/l alcool pur în aerul expirat, și fără să posede permis de 
conducere, precum și a lui M.Z., de 43 de ani, din Iacobeni, 
care conducea un autoturism cu numere de înmatriculare 
provizorii de Germania, radiat din circulație în țara de 
proveniență.

Tot despre Germania este vorba în acest caz de dispariție. 
Toni Alexandru Cosmin, de 32 de ani, din Vărd, lucra 
într-o localitate rurală din Germania. Acesta a luat legătura 
telefonic cu mama sa comunicându-i că se deplasează spre 
Berlin, iar ulterior s-a pierdut legătura cu acesta, fără a 
mai putea fi contactat. Acesta nu a mai luat legătura cu 
familia, iar numerele de telefon aparținând acestuia sunt 
deconectate. Semnalmentele lui Toni Alexandru Cosmin 
sunt; 1,70 m înălțime, 65 kg, constituție astenică, păr negru 
tuns scurt, ochi negri, ten măsliniu, fără semne particulare. 
Dacă aveți informații despre situația acestuia vă rugăm 
apelați numărul unic de urgență 112 sau cea mai apropiată 
unitate de poliție.

În încheiere, vă amintim de prezența polițiștilor la 
festivitățile de deschidere a anului școlar la fiecare din 
instituțiile de învățământ din zona de competență. 
Aceștia nu doar i-au felicitat pe elevi și pe profesori în 
acest moment festiv, dar le-au și reamintit de pericolele 
consumului de substanțe interzise în incinta instituțiilor 
de învățământ și nu numai.

Incidente sau evenimente, intervenție sau prevenție, 
polițiștii de pe Valea Hârtibaciului sunt ...

… mereu alături de dumneavoastră !Ioan Vulcan-Agnițeanul

Suntem dependenți de circ. Nu doar consumăm circul, îl și 
producem. Supraviețuirea televiziunilor și publicațiilor românești 
este dependentă de circ. Ele nu transmit știri ci colportează 
zvonuri, informații neverificate și acuze nedovedite. Iar nouă, 
consumatorilor de media, asta ne place. Circul. Scandalul.

Dacă se transmit emisiuni educative sau informative, dacă se 
tipăresc articole sau publicații utile, acestea nu sunt interesante 
pentru noi. Nouă ne trebuie circ. Probabil este o 
moștenire de la strămoșii noștri romani, cu a lor 
„pâine și circ” 

Și cum cei mai buni producători de circ sunt 
politicienii, mare parte din informațiile mass-media fac referire la 
activitatea acestora. Însă, așa cum titra o televiziune națională, să 
nu uităm că „pâinea” e la ei, la politicieni, iar noi ne alegem doar 
cu „circul”.

Nu există un exemplu mai bun decât recentele hotărâri 
ale parlamentului cu privire la creșterea salariilor în sectorul 
administrativ. Adică a salariilor parlamentarilor, primarilor, 
consilierilor, angajaților. Deși firesc ar fi ca informațiile despre 
aceste decizii să se focalizeze pe consecințele acestora în societate, 
de cum ne afectează pe noi, oamenii de rând, cum au fost 
argumentate, de ce s-a preferat creșterea salariilor administrative 
și nu a pensiilor, aceste lucruri ni se comunică prin știri scurte sau 
note de subsol. În schimb există o cascadă de știri cu privire la 
momentul violent din comisii și la un anumit șef  de partid care 
profită de orice ocazie să provoace momente tensionate pe care 
le filmează cu telefonul personal și, ulterior, le postează pe rețele 
de socializare în același scop ca și media – să atragă atenți asupra 
sa cu ajutorul „circului”.

Câți dintre noi înțelegem, din ceea ce auzim sau citim, că ai noștri 
parlamentari nu au bani să crească pensiile cu o sumă decentă, care 
să ne ajute să trecem peste perioada asta de criză dar au bani să 
își crească lor salariile. Lor și aparatului administrativ?

La prima vedere ai spune că sunt mai puțini decât numărul 
pensionarilor din țară. Doar 329 de deputați și 136 de senatori. 
Dar adăugați primarii celor 3.228 de unități administrativ 
teritoriale, adică primării. Dublați numărul pentru că vorbim și 
despre viceprimari. Adăugați șefii consiliilor județene, consilierii 
locali și județeni. Adăugați angajații primăriilor și a diverselor 
societăți subordonate. Vi se mai par așa de puțini? Oare banii 
aceia nu ar fi stat mai bine în buzunarul pensionarilor?

Să facem însă o diferență. Senatorul, deputatul, primarul, șeful 
consiliului județean, consilierii județeni și locali sunt aleși. Adică 
sunt în acea funcție ca reprezentanți ai societății. Iar treaba lor este 
să creeze cadrul legal ca acea societate, din care și ei fac parte, să 
fie funcțională și să asigure egalitatea tuturor membrilor pentru 
că toți contribuie la existența acelei societăți. Este importantă 
această expresie „din care și ei fac parte”. De ce? Pentru că 
de beneficiile muncii lor beneficiază și ei ca membrii ai societății. 
Adică, dacă dau o lege pentru pensionari și ei vor beneficia de 
acea lege atunci când vor ieși la pensie. Dacă dau o lege împotriva 

consumului de droguri își apără și familia lor de consecințele 
consumului de droguri. Orice activitate fac în favoarea societății 
vor fi și ei beneficiari. Munca lor este să constituie cadrul legal în 
care toată lumea să beneficieze de avantajele societății în care 
trăiesc. Inclusiv ei vor beneficia de aceste avantaje.

Iar aici am o întrebare. De ce ar trebui să-l plătim pe cel ales 
pentru o muncă pe care o face și în folosul său? Strungarul, 

croitorul, polițistul, pompierul, profesorul, 
medicul – angajatul în general – nu beneficiază 
și el de munca sa. Este plătit pentru ea. Pentru 
produsul muncii lui. Dar strungarul nu face piese 

pentru el, croitorul nu croiește pentru el, polițistul nu se apără pe 
el, pompierul nu stinge focul la el acasă, profesorul nu se învață 
pe el, medicul nu se vindecă pe el. Dacă se întâmplă, o face fără 
bani pentru că este în interesul lui. Nu este plătit pentru asta. Și 
atunci? De ce să îi plătim pe aleși? Ei lucrează în acele posturi și 
în interesul lor.

Socotiți puțin ce economie am face la bugetul național dacă nu 
i-am mai plătim pe cei aleși. Și pe toți cei care depind de poziția 
alesului respectiv – șofer, secretară, discount-uri, gratuități, fonduri 
publice, indemnizații de ședință, comisie etc.

Comparați-i pe aceștia cu omul pe care îl vedeți la ghișeu atunci 
când aveți de rezolvat o problemă administrativă. Nu seamănă 
mai mult cu voi, cei de partea cealaltă a ghișeului?

Da. Știu. Acel angajat nu se ridică întotdeauna la înălțimea 
așteptărilor în munca depusă. Dar asta este o altă problemă, 
pentru altă dată.

Ideea este că acea persoană depune o muncă pentru care este 
plătit. Nu o face în folosul său.

Și atunci? Nu ar trebui să facem o distincți clară între cele două 
categorii? Compară-te cu tine, acasă. Dacă muncești în grădină, faci 
de mâncare sau repari acoperișul ești plătit pentru asta sau o faci 
în folos propriu? Dar dacă muncești grădina altuia, faci de mâncare 
pentru altul sau repari acoperișul la altul, nu este firesc să fi plătit?

Iată că ai noștri vajnici parlamentari, nu doar că sunt plătiți dar, 
vor să își și mărească salariile pentru că și ei, amărâții, au fost 
afectați de criză. Iar munca lor pentru societate și ei ca persoană, 
sunt mai importanți decât pensionarii, care și-au făcut deja datoria 
față de societate și care, acum, ar putea muri de foame sau de 
frig, pentru că pensia le este insuficientă.

Și atunci când vrem să luăm astfel de decizii, ca să nu apară discuții 
în societate cu privire la acestea, distragem atenția onoratului 
cetățean cu ceva îmbrânceli, niște țipete, fluturăm puțin mâinile 
și toată importanța știrii se rezumă la „circ”. Iar cetățeanul pierde 
„pâinea”

Este adevărat că, în formă finală, parlamentarii nu mai beneficiază 
de măririle salariale dar, din numărul tuturor celor care beneficiau 
de acele măriri scădeți vreo 1.000 – parlamentari și persoane 
direct legate de ei. Mare economie!

Nu ar fi oare mai corect ca toți cei care sunt aleși în funcții 
publice să nu fie plătiți?

Editorial

Cătă V.
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O scenă imensă a fost amenajată în fața fostei școli Ilarion Cocișiu din satul Retiș, 
pentru a susține spectacolul folcloric „Festivalul Rara” organizat de Primăria Brădeni cu 
sprijinul Consiliului Județean Sibiu.
Deschizând spectacolul, îndrăgita interpretă a folclorului hârtibăcean doamna Maria 
Lia Bologa, inițiatoarea festivalului, a evocat începutul carierei sale artistice alături 
de ceata de jucători conduși de Ioan Baciu (Băciucu), de turneele și filmările făcute 
împreună.

 La eveniment au fost invitate și au dat curs invitației nume cunoscute ale folclorului 
românesc care le-au oferit celor prezenți un spectacol pe măsura talentului lor și al 
cântecelor interpretate. 
Pentru cântecele lor, pentru talentul și interpretare acestora au fost aplaudați de 
spectatori: Marcel Părău, Nelu Albu, Rusan Nicolae, Marinela și Florin Suciu, Nicu Poșta, 
Ionuț Langa, Natalia Vătăman, Anca Tafta, Adrian Sonea și Andrei Românică.
Rolul principal, în acest spectacol, i-a revenit Casei de Cultură „Ilarion Cocișiu” din 
Agnita, ale cărui ansambluri, Hârtibaciul, Cununa, și Cununa Veterani, au încântat 

publicul cu jocurile de pe Valea Hârtibaciului. La fel de apreciate au fost și cântecele interpretate de Paula Moldovan, Claudia Mihăilă, Adela Oros și Grupul Vocal al Casei de Cultură.
De aplauze s-au bucurat și dansatorii de la Școala Gimnazială din Brădeni, care au făcut primii pași, sub îndrumarea prof. Ioan Sârbu, pentru învățarea jocurilor populare.
Prezentarea spectacolului a fost realizată de îndrăgita solistă Marinela Suciu.
În ceea ce privește jocul Rara, pe ritmurile lui au cântat Maria Lia Bologa, Marcel Părău, orchestra Casei de Cultură din Agnita și au dansat elevii din Brădeni și ansamblurile Hârtibaciul, 
Cununa și Cununa Veterani, dar n-a mai avut cine să joace Ficioreasca, acel joc unic prin ritm și ponturi, examen de admitere a tinerilor în rândul ficiorilor. În Retiș nu mai are cine juca 
Ficioreasca și Rara s-a risipit pe Valea Hârtibaciului. 

Motiv de bucurie la Ruja. Lucrările de reparații și conservare 
la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate au fost finalizate. 

Repus în valoare, monumentul istoric va fi inclus printre 
obiectivele turistice importante ale județului.
Parohia Evanghelică Ruja a anunțat, în cadrul unei conferințe 
de presă, finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului „Lucrări 
de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la 
Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Ruja“, finanțat prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020 și implementat de 
către Parohia Evanghelică Ruja. „Am reușit să implementăm un 
proiect pe care nu numai noi ni l-am dorit, ci întreaga comunitate 
(…). Proiectul a început în 2018 și se finalizează la sfârșitul 
acestei luni. Investiția a vizat creșterea atractivității turistice, 
prin punerea în valoare și utilizarea durabilă a obiectivului de 
patrimoniu și introducerea acestuia în circuitul real și virtual. 
Toate intervențiile au fost făcute în spiritul regulilor restaurării și 
conservării monumentelor istorice.“, a transmis Elena Curcean, 
din echipa de management care s-a ocupat de implementarea 
proiectului.
Intervențiile și activitățile desfășurate în cadrul proiectului au 
vizat, pe de-o parte, lucrări de reabilitare a Ansamblului Bisericii, 
respectiv a fost reabilitat acoperișul, șarpante și învelitoare, 
inclusiv ignifugare și tratament antiseptic, tencuieli interioare și 
exterioare, au fost refăcute pardoselile degradate din lemn, fiind 
înlocuite cu pardoseli de cărămidă. S-au realizat rostuiri, rețeseri 
și refaceri de tencuieli pe bază de var.
S-au refăcut instalațiile electrice și s-a realizat un iluminat 
arhitectural, s-a montat un paratrăsnet, precum și echipament 
pentru avertizare în caz de incendiu.
Amenajările exterioare au avut în vedere colectarea apelor 
pluviale. S-au realizat de asemenea și mici intervenții, lucrări 
de reparații la zidul de incintă – zidărie de piatră, rețeseri și 
readucerea acestuia la stadiul inițial.
Pe de altă parte, de foarte curând s-a finalizat și digitizarea 
obiectivului de patrimoniu. „Vizitarea monumentului va putea 
fi realizată și prin intermediul mediului online. În prezent se 
operaționalizează planul de marketing, ce vizează acțiuni 
socio-culturale menite să consacre obiectivul de patrimoniu ca 
centru de atracție turistică și să conducă la creșterea numărului 
de vizitatori. Estimăm o dublare în fiecare an a numărului de 
vizitatori, acum fiind înregistrați cca 175 de vizitatori.“, arată 
Elena Curcean.
La eveniment au participat reprezentați ai tuturor celor implicați 
în proiect. „Am început cu stângul, ca să spun așa, când în urmă 
cu câțiva ani am constatat că topometria locului și cadastrul nu 
băteau cu realitatea. Aveam un număr topo care se închidea 
direct în ușa bisericii, ceea ce nu s-a prea întâlnit în alte părți. Nu 
am regretat că au fost probleme, ci am încercat să le rezolvăm. 
Altă problemă care a dat naștere la controverse este cea legată 
de turnul clopotniță. Anumiți istorici de artă au comentat că ar 
fi vorba despre un donjon, cum sunt și la Sibiu vreo 3 de genul 
acesta, dar arhitectul Bucur a tras concluzia că a fost totuși turn 
și nu un turn locuință, ca pe vreme nobililor care, în condiții de 
restriște, se retrăgeau în acest turn cu rol de apărare.
Ne-am izbit de o seamă de finisaje de natură deosebită, inscripții, 

valori de frescă sau de tencuială pictată mai veche, la care am 

convenit că e mai bine să o lăsăm în conservare și să nu se facă 
restaurări acum și din cauza unor chestiuni de ordin financiar 
dar și pentru că oglinda unei biserici poate să fie și arătând 
istoricul ei și nu neapărat prezentul și modernitățile care s-au 
mai făcut între timp. Mă refeream și la mobilier și la bănci și 
strane. Ca obiecte de patrimoniu, merită să fie și ele menționate. 
Pe exterior, ca la toate intervențiile pe care le-am avut la biserici, 
într-adevăr îndepărtarea apelor de ploaie de la baza clădirii, prin 
rigole de suprafață sau prin canale care sunt colectate îngropat, 

în așa fel încât din punct de vedere al esteticii curții să rămână 
circulația fluentă. Aici s-au găsit soluții bune și chiar pot să spun 
că aici constructorul a cam ținut cu noi mergând pe ideea să 
le canalizăm cât mai departe de pereții de bază ai bisericii. Nu 
numai atât, a găsit și o modalitate care mie mi-a plăcut, în ceea 
ce privește pavajul de piatră de râu care arată foarte bine, mai 
ales că pietrele sunt cam la fel de mari“, a declarat Emil Crișan, 
arhitectul Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice C.A. 
din România.
Toți cei care au ajuns deja la Ansamblul proaspăt reabilitat au 
căzut de acord că lucrările efectuate sunt de foarte bună calitate, 
lăudând echipa firmei de construcții. „Mulțumim pentru 
colaborare tuturor celor implicați în proiect. Probleme am avut, 
cred că am reușit să le rezolvăm cam pe toate. Pentru noi a fost o 
lucrare mai importantă, au fost probleme mai mari sau mai mici, 
ca peste tot, dar le-am depășit“, a declarat la rândul său Jani, 

reprezentantul firmei SC Unicons SRL.
„Doresc să mulțumesc tuturor participanților la proiect și în mod 
special constructorului care, cu toate că a început un pic mai 
târziu șantierul, l-a terminat la timp (nr – chiar cu 2 luni mai 
devreme), cu un rezultat bun“, a declarat Gheorghe Muntean, 
reprezentant al firmei Adam’s Construct SRL, societatea care a 
asigurat supravegherea lucrărilor în cadrul acestui proiect.
Daniel Herciu, director economic la Consistoriul Superior al 

Bisericii Evanghelice, a amintit de provocarea reabilitării 
mai multor biserici, sumele totale atrase fiind de ordinul a circa 
20 milioane de euro. „În această rundă de proiecte europene, 
Biserica Evanghelică a depus documentații pentru 15 proiecte, 
a reușit să obțină finanțare pentru 13. Din acestea, 6 au fost 
preluate de Consistoriul Superior, de acestea ocupându-se în 
mod direct. Celelalte, unde sunt comunități locale mai puternice, 
se ocupă singure de implementare. S-au încheiat lucrările la 3 
din cele 13, urmează în curând Rupea, Cincu, Selistadt, Vulcan, 
Coldea… E o provocare, valoarea totală este undeva la 20 
milioane de euro pe toate proiectele, o sumă foarte mare. Ne 
bucurăm că am reușit și vreau să mulțumesc nu numai din 
politețe firmei de management, chiar vreau să le mulțumesc 
pentru că fără ei nu am fi putut să accesăm aceste fonduri, să 
mulțumesc arhitectului Bucur și arhitecților care au participat 
la acest proiect, constructorului, dirigintelui de șantier…“, a 
transmis Daniel Herciu.
Bucuria finalizării lucrărilor a fost împărtășită și de curatorul 
bisericii. „Vă mulțumesc din tot sufletul că am încheiat cu 
bine. Am avut un mare stres pe final din cauza COVID-ului, 
dar am reușit. Le mulțumesc prietenilor din Germania care 
ne-au susținut. Am învățat multe, pentru mine a fost ca o 
școală profesională. Avem o altă temelie aici, iar acum trebuie 
dezvoltate alte proiecte“, s-a arătat optimist Daniel Andree, 
curatorul bisericii din Ruja. „Țin să ne reamintim că la startul 
lucrărilor am fost cu o persoană în plus, cu domnul părinte 
Reinhardt Boltres, care din păcate nu mai este. Dumnezeu să 
îl odihnească! El ne-a susținut foarte mult, a fost cel care ne-a 
chemat și ne-a rugat să participăm la acest proiect. Sper că am 
reușit“, a completat soția acestuia.
„Munca la proiectele acestea a început acum 10 ani. Fără 
intenția, fără efortul Consistoriului nu ajungeam cu niciunul 
dintre ele la capăt. Chiar și consultanța și arhitecții, și diaspora, 
fără Consistoriul Superior și fără domnul Günesch, după opinia 
mea, nu ajungeam nicăieri. Acesta (nr – finalizarea lucrărilor 
la Ruja) este încă unul dintre succesele în care l-aș menționa 
pe domnul Günesch. Este un obiectiv extraordinar pentru cei 
care sunt de meserie și pentru cei care fac turism istoric sau 
religios. Considerăm că am făcut ceva pentru cei care ne-au lăsat 
clădirile, am făcut ceva și pentru comunitatea care există aici și 
care sper să devină conștientă de monumentul pe care îl au.“, a 
adăugat Valentin Păun, din partea firmei de consultanță.
Proiectul de la Ruja are o valoare totală de cca 1,394 milioane 
lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform 
contractului), din care cca 1,314 milioane lei reprezintă finanțare 
nerambursabilă.
Biserica cetate din Ruja (sat aparținător orașului Agnita) poartă 
hramul Sfintei Magdalena și este construită la începutul secolului 
al XV-lea, ca biserică sală, cu un corp dreptunghiular și o absidă 
pentagonală. La începutul secolului al XVI-lea biserica a fost 
fortificată: pereții de sus au fost prevăzuți cu metereze, corul a 
fost reamenajat, s-a adăugat și turnul clopotniță din vest, iar în 
jurul bisericii a fost ridicat un zid de fortificație cu turnuri. În 
secolul al XIX-lea, zidul de fortificație s-a dărâmat. În prezent 
în clopotniță, pe lângă celelalte clopote, mai există unul, care 
datează din anul 1500.

Festivalul Rara
de la Retiș la a V-a ediție

I. Bârsan

Motiv de bucurie la Ruja

Biserica Fortificată
a îmbrăcat straie noi

Rebeca Buzdugan

Articol preluat din „Sibiu Independent”
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300 de alergători s-au înscris pentru a participa la „Crosul Agnitei – aleargă în 
centrul României”, eveniment sportiv organizat de Primăria Agnita împreună cu 
Clubul Sportiv Comunitar Sibiu și susținut de Consiliul Județean Sibiu.
Deșii vremea n-a fost prea favorabilă, determinându-i pe participanți să alerge 
printre picături, entuziasmul acestora nu s-a diminuat și s-a transmis și suporterilor 
prezenți în număr foarte mare la acest eveniment organizat pentru prima dată în 
orașul Agnita.
Cei mai mulți concurenți, 166, s-au înscris pentru 
cursa de 5 km, 51 pentru 10 km și 83 de copii.

Cea mai vârstnică și aplaudată concurentă a fost Helena Vlad, Nuți pentru agnițenii care au recunoscut-o 
pe fosta handbalistă din Agnita. A fost remarcat și atletul Miclea Ciprian care în urmă cu doi ani a 
participat la o cursă de alergare de la Baia Mare la București cu oprire la Agnita. 
După terminarea curselor toți alergătorii au primit medalioane 
de participare, iar pentru cei de cursă lungă, fiind cronometrați, 
s-au stabilit câștigătorii.
La cursa de 10 km femei au urcat pe podium Herman Maria 
Gabriela locul I, Teodora Angela-Lăcrimioara locul II și Giangu 
Vanesa locul III.
La bărbați locul I a fost ocupat de Herman Peter Daniel, locul II 
Opriș Valentin și locul III Szalmani Paul.
La cursa de 5 km femei, locul I a fost cucerit de Câmpeanu 

Denisa, locul II de Mureșan Diana și locul III de Laura Mihaela 

I. Bârsan
Crosul Agnitei Aleargă în centrul României

Comemorarea lui 
Gyuri Pascu la a V-a 
ediție a festivalului „Din 
dragoste pentru Gyuri”
La șase ani după ce 

spiritul marelui artist 
s-a ridicat la ceruri, 
doi preoți au oficiat o 
slujbă creștinească la 
mormântul acestuia, iar 
chitara lui Radu Captari 

a revărsat peste mormânt picuri de lacrimă.
Evenimentul a fost precedat de a V-a ediție a festivalului de muzică folk „Din dragoste 

pentru Gyuri” organizat de Primăria orașului Agnita, la Casa de Cultură Ilarion Cocișiu 
printr-un proiect cofinanțat de Consiliul Județean Sibiu. 
În prima zi a festivalului a fost organizat un concurs pentru tineri interpreți de muzică folk 

la care s-au înscris șapte concurenți, fiind apreciați de un juriu format din Captari Radu, 
Vasilescu Andreea, Stângaciu Dan, Oros Adela și Doina Părău.
În deschiderea festivalului grupa de chitariști 

pregătită de prof. Marius Ghizășan a susținut un 
potpuriu muzical, din care n-au lipsit cântecele 
lui Gyuri, interpretate de Marius și de micuța 
solistă Diana Sârbu.
Au urmat cei șapte concurenți, Ana Severin, 

Pilică Denisa, Ticula Mara, Vătăjelu Bianca, 
Antonia și Cezara Gânfălean, Opriș Mihai și 
Bugner Matei, foarte tineri, foarte talentați și 

timizi, fiind la primul lor concurs.
Pe timpul deliberării juriului, alți doi tineri talentați, 

Dana Ioana Niculescu și Ionuț Mihăilă, au fost 
aplaudați pentru sceneta „Nervi” de Ion Băieșu.
După deliberare, Radu Captari președintele juriului 

a anunțat premiile; Ana Severin locul I, Mara Ticula locul II iar surorile Antonia și Cezara 
Gânfălean locul III, Matei Bugner a primit premiul de popularitate iar ceilalți concurenți au 
primit  mențiuni.
Festivalul a fost onorat de prezența unor îndrăgiți cântăreți de muzică folk, spectatorii 

bucurându-se de cântecele interpretate de Felicia Pop, Adi Ivanițchi, Dinu Olărașu și tânărul 
sibian venit din Chișinău, Cristian Lupașcu. Iar pentru că Gyuri a iubit bucuria și umorul 
cunoscutul actor Sorin Tănase a adus pe scenă buna dispoziție cu glume și cântece.
În cea de a doua zi a festivalului „Din dragoste pentru Gyuri” spectatorii s-au bucurat de 

spectacolul prezentat de formația de muzică ușoară a Casei de Cultură formată din Adela 
Oros, Marius Ghizășan și Remus Vasilescu și de recitalurile prezentate de Tin Vasilescu, 
Radu Captari și de încântătoarea 
Alexandra Ușurelu.
O încântare pentru spectatori au 

fost numerele de balet clasic și dans 
contemporan susținute de Iarina 
Goga și Maria Alexandru Morar.
Pentru un festival reușit dedicat 

lui Gyuri Pascu merită felicitări 
marele lui prieten Radu Captari 
și prezentatorul Tin Vasilescu. 
Sperăm ca următoarea ediție să fie 
la fel de reușită.

Din dragoste pentru Gyuri

I. Bârsan

Moldovan.
La bărbați locul I l-a câștigat 
Scrob Daniel, locul II Varga 
Bogdan și locul III Din Daniel
Crosul Agnitei a fost un 
eveniment de mare amploare 
și după cum au remarcat 
participanții, a fost foarte bine 
organizat atât de Primarul 

Schiau-Gull Alin-Ciprian participant la cursa de 5 km, cât și de cei 60 
de voluntari din Sibiu și Agnita, organizați de Petrică Țerbea, care au 
stat pe la cotituri, i-au dirijat și i-au încurajat pe alergători.
Pentru succesul acestui eveniment, menit să dezvolte spiritul 
comunitar al agnițenilor, merită felicitări toți cei care s-au implicat în 
organizarea și desfășurarea lui, creând premisele să fie reluat, devenind 
un eveniment sportiv tradițional în Agnita – centrul României.

Agnițeana Dana Denis-Smith, prima româncă 
membru în „Law Society Council” din Marea Britanie

Cei care fac parte din consiliu sunt aleși de cei 200.000 de membri ai societății pentru a-i 
reprezenta. Anul acesta au fost deschise pentru vot 40 de locuri, iar în categoria de reprezentanți 
pentru femei a fost cea mai mare competiție, 27 de candidate pe cinci locuri. Eu am primit cele 
mai multe voturi la această categorie, am fost prima dintre cele 27. Eu zic că nu e rău, mai ales 
dacă ești din Agnita”, povestește Dana. 

Mandatul Danei în „Law Society Council” va începe în 12 octombrie și timp de patru ani va 
reprezenta femeile avocat. Aceasta povestește că este mândră că poate avea o voce în consiliu și 
că membrii i-au apreciat, prin votul lor, munca de până acum. „Cred că sunt prima româncă care 
a fost aleasă. Au fost foarte puține femei, istoric vorbind, fiindcă doar în decembrie se fac 100 de 
ani de când femeile din Anglia au putut intra în lumea dreptului. Au fost până acum șapte femei 
președinte din 200 de ani de când există societatea. Este bine să creăm reprezentare mai mare 
pentru femei și să ne implicăm chiar dacă nu suntem născuți aici. Eu sunt avocat în Anglia, asta e 
profesia mea, și mă bucur că au ales pe merit, nu a fost influențat votul de alte aspecte. Au votat 
în funcție de ce am arătat că am reușit să fac. Mai sunt și alți români membri la barou aici, cred 
că de ordinul sutelor. A fost bine să văd cât de multă recunoaștere în planul personal al muncii 
am, cât impact am, fiind votată de atât de multă lume. Mi-am dat seama că am avut mai multă 
influență decât credeam”, spune agnițeanca. 

„Vreau să las o amprentă, să fac transformări”
Aceasta povestește că și-a dorit să obțină un loc în consiliu pentru a putea face lucruri mărețe în 

viitor. „Pe mine m-a interesat să mă implic mai mult din interior. Am colaborat cu ei (n.red.: Law 
Society) și în proiectul meu caritabil, fiind în exterior. Mi-am dat seama însă că nu pot schimba 
lucrurile doar forțând ușa să se deschidă, ci trebuie să fac schimbări influențând dinăuntru. 
Mi-am zis că dacă vreau să las o amprentă, să fac mai multe transformări, trebuie să mă alătur 
organizației care are cea mai mare putere de decizie. Dacă poți influența ce decizii se iau, poți 
face lucruri mari. Am idei și vreau să se schimbe lucrurile în bine”, povestește Dana Denis-Smith. 

Dana a trăit o jumătate de viață la Londra, însă nu a uitat de unde a plecat. Vizitează des România, 
iar mama ei încă locuiește aici. Totodată, atunci când este invitată, se întâlnește cu antreprenorii 
din Sibiu și îi ajută să își dezvolte afacerile. „Vin des în România. Anul acesta am fost de două ori și 
urmează să revin și în octombrie. M-am implicat mereu în proiecte în țara mea atunci când mi s-a 
cerut ajutorul ori când am fost invitată. Îmi place să mă întâlnesc cu antreprenori din Sibiu, să văd 
ce idei au, ce pun în practică, care sunt modalitățile prin care încearcă să își crească companiile. 
Îmi place să văd schimbarea și cine o face de fapt”, spune Dana Denis-Smith. 

continuare din pagina 1

S-a terminat intervenția Ambulantei pentru Monumente la biserica evanghelica 
din Hoghilag. n acest moment șarpanta este refăcută iar monumentul a fost 
pus în siguranță. Vom continua pe drumul refacerii totale a bisericii noastre. A 
fost o experiență de o luna și doua săptămâni care ne-a arătat că OAMENII 
schimba țara. A fost o onoare 
prezența aici a lui Eugen 
Vaida și a fratelui sau Ștefan 
Vaida, fondatorii ambulantei. 
Noaptea trecuta mă gândeam 
cum a pus Dumnezeu atâta 
har în acești OAMENI . De 
unde atâta energie, viziune, 
perseverență, putere de 
muncă, talent? Trebuie să 
fie tare fericiți părinții lor 
văzând ce copiii au crescut. A 
fost o onoare să avem peste 
85 de voluntari veniți din 
toată țara, în general studenți 
la arhitectura, care au venit 
cu sufletul și brațele lor sa 
muncească de dimineață până 
seara pentru a salva biserica 
noastră. Mulțumesc tuturor 
și mai ales OAMENILOR 
comunității noastre care s-au 
mobilizat exemplar și au 
oferit voluntarilor masă și casă 
atunci când a fost mare nevoie.
Sunt așa fericit .......

Frații Vaida din Alțina salvează patrimoniul

Nicolae Lazăr, primarul comunei Hoghilag
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„Lumina lui Hristos luminează tuturor!” (Liturghia Darurilor)

SEPTEMBRIE 2022

(Mc. 8, 34): Și chemând la Sine mulțimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voiește să vină 
după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie.

În 14 septembrie Biserica Creștin Ortodoxă cinstește Sfânta Cruce. Este zi însemnată cu roșu în 
calendare și de post aspru, puțin atipic (în general sărbătorile sunt prilej de dezlegare, de bucurie). 
În pericopa evanghelică a zilei se spune ,,Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine”…
cine voiește, ne arată că Dumnezeu ne respectă libertatea, darul cel mai de preț pe care-l avem de 
la Tatăl. Aș completa: cel ce voiește și înțelege, pentru că înțelegând putem pune în practică, putem 
realiza. Lepădarea de sine începe cu post, tot un fel de lepădare, de renunțare, dar și binecuvântare 
și ajutor de la Dumnezeu.

Lepădarea de sine înseamnă renunțare la sine, la ego, la egoism. Nu ne mai gândim la noi, nu 
ne punem pe noi în centrul atenției, ci pe celălalt. Dacă analizăm ce se întâmplă în jurul nostru, 
suntem atenți la cei de lângă noi, cu siguranță găsim exemple de oameni care se raportează la 
celălalt, trăiesc pentru alții, fie din dragoste, fie din obligație (spre exemplu dragostea, sacrificiul 
părinților pentru copiii lor). Dar cele mai multe, totuși, par a fi exemplele de egoism. Prea mult și 
prea des ne punem pe primul loc. Prea des auzim – EU: eu vreau, eu pot, eu știu, eu merit, eu am 
dreptate, eu, eu…Și chiar dacă dăm celuilalt, împărțim cu cel de lângă noi, tindem să ne oprim 
ceva, să păstrăm ceva în plus. Sau, dacă suntem puși în situația de a face ceva, ne întrebăm ,,De 
ce eu?”, ,,Dar x sau y ce fac?”.

Pare că nu putem da, nu putem face celuilalt un bine în mod dezinteresat. Am ajuns să cumpărăm 
dragostea și ajutorul celuilalt, negociem sentimente, suflete, ca la piață: părinții cu copiii, prietenii 
între ei, profesorii cu elevii, cei mari cu cei mici etc. ,,Nimic nu e gratis” pare a fi laitmotivul zilelor 

noastre. Sau ,,cine-mi dă?”, ,,cine-mi face?”. Chiar 
așa: CINE?

De fapt ar trebui să întrebăm ce facem noi. Schimbarea începe cu noi. ,,Oricine voiește…” - vreau 
schimbare, vreau să-mi fie bine? Ce fac pentru asta? Sunt atent doar la nevoile mele sau și la ale 
celor din jur? Contez doar eu sau și cel de lângă mine? Poate fi bucuria mea și a celuilalt? Binele 
e suficient să fie bine doar pentru mine? Cu cine îl împart?

Renunțăm la egoism pentru a împărți și a împărtăși cu celălalt? Da! Știm că se întâmplă, știm 
că sunt oameni care fac asta pentru semeni și am putea să le urmăm exemplul, cu pași mici, prin 
lucruri aparent neînsemnate. Putem alege să vedem binele și frumosul din oameni, din jurul nostru. 
Văd zilnic astfel de exemple: văd la școală copii manifestându-și compasiunea față de colegi (o 
îmbrățișare, o gură de sendviș, un creion, o foaie etc), părinți care plâng și spun că au oferit totul 
copiilor, colegi, vecini, care se caută și se sprijină reciproc (stă cu copilul până vecina fuge în oraș 
să-și rezolve din probleme) și exemplele pot continua. Lucruri banale, dar atât de importante 
în esența lor. Aleg să le văd pe acestea și astfel crucea mea, uneori grea, devine mult mai ușoară. 
Dumnezeu ne trimite ajutor potrivit ori de câte ori avem nevoie. 

Dumnezeu nu ne cere suferința de pe Cruce, ne cere iubirea adusă de Cruce. Crucea lui Hristos 
este iubire, nu mai este instrument de tortură. Și iubirea poate fi ușor de oferit sau de primit.  Cerul 
poate fi unit ușor cu pământul prin puterea Sf. Cruci. Năzuim spre infinit, spre înalt, dar ne și 
desfacem brațele spre pământ, spre cel de lângă noi. Poate nu suficient de des, poate nu suficient 
de conștient și asumat, dar facem. Și încet, cu pași mici, putem învăța nu doar să ne înălțăm ci să 
ne și smerim, să iubim și să cuprindem cu iubirea noastră pe cel de lângă noi.

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât lumea a devenit 
locul în care Hristos este Mântuitor. Intergalactici ori ba, răi 
sau buni, cuminți ori supărați pe liniște, oamenii pot deschide 
ochii să vadă și, dacă e cu putință, să înțeleagă. Taina Crucii 
este despre judecata dată de faptul suprem că Lumina a venit 
în lume. Chiar dacă oamenii au iubit întunericul și au răstignit 
Lumina ca să rămână în rele, Lumina lui Hristos continuă să 
lumineze tuturor. Mai ales celor care trăiesc, respiră, învie 
din adevăr.

Niciodată nu m-am gândit că avem de argumentat Crucea 
Domnului Hristos. Și nici nu aș încerca. Domină istoria lumii 
de atâta timp, încât numai cine nu vrea nu vede Crucea drept 
un Prag al Împărăției. Suntem dinaintea unei provocări despre 
Înviere Lui și învierea noastră. Partea de veșnicie de unde ne 
începe Viața ca atare. Evanghelia Duminicii acesteia, numită 
a Duminicii dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Ioan 3, 13-17), ar 
trebui să fie învățată pe de rost de către oricine are îndoieli 
asupra existenței lui Dumnezeu ori de către oricine uită că 
suntem nu credincioși și necredincioși, ci oameni ai Crucii au ba.

Nu mai cred de tare mult timp în creștinismul de paradă, 
care doar arată Crucea fără să o asume. Am ascultat în anii de 
pandemie ori, mai aproape, în lunile de război care au trecut, 
vociferând oameni care confundă crucea cu modul lor de a fi, 
de a gândi. Or Crucea înseamnă Jertfă, asumarea ei, purtarea 
ei pentru tine și pentru oricine e în nevoie de Cruce. Nu putem 
trăi singuratici în acord cu Evanghelia – pentru că Scriptura 
întreagă nu e dată doar pentru unii care se cred deștepți și 
atotștiutori și lăsată ca un balast la îndemâna altora. Dovada? 
Am cunoscut zeci de oameni care nu citesc Scriptura, dar o 
cinstesc cu viețile și mărturia lor. Care au simțit că axa vieții lor, 
unica axă a vieții lor este Jertfa. Este suferința. Este încrederea 
în Acela care este Crucea.

Cuvintele Evangheliei ne oferă argumentul Crucii: „Căci 
Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul Născut 

L-a dat ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică. 
Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece 
lumea, ci ca să mântuiască prin El lumea” (Ioan 3, 16-17). Asta, 
după ce ne explică un adevăr fundamental: „Ca tot ce crede 
în El să nu piară ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3, 15). A crede 
din mijlocul unei lumi în derivă, a crede în mijlocul viermilor 

ce ne mănâncă din răni și a rănilor care usucă iubirea. A crede 
când lumea te recuză și te anulează ca om, te răstignește ca 
persoană în punctele cardinale ale nepăsării. A crede când 
te suduie răzvrătitul că nu înțelege ceea ce nu a studiat ori 
orgoliosul, căci îi spulberi părerea de sine. A crede când te 
aleargă printre minciuni trădătorul de sens și vocații, când 
arogantul ideologizează credința și o lasă discernută numai de 
interesul său. A crede înseamnă a te sui pe Cruce. A fi una cu 
Crucea. A nu lăsa între tine și Cruce nimic care să te abată de 
la Hristos. De aici, greutatea de a fi creștin pe cruce. De a te 
„încrucișa” cu Hristos pe Lemnul Viu al Învierii din culmea de 
răsărit a Golgotei.

Argumentul fundamental al prezenței Crucii în viețile noastre 
este Iubirea lui Dumnezeu pentru lume. O lume care are nevoie 
să fie mereu transfigurată pentru a fi înțeleasă și trăită ca atare. 
O lume ce pare piedică, pe când ea este treaptă. Cu fiecare 
biruință împotriva ei, încă o schijă de Cruce se împlântă în tine 
pentru a-ți cauza Învierea. De unde greutatea lumii fără cruce să 
înțeleagă lumea cea după Cruce. Cântărirea iubirii, taina iubirii. 
Creștinismul a legat fundamental de cruce două conținuturi: 
Duminică (Ziua Domnului) și Biserica. O Biserică fără Cruce e un 
soi de sindicat al părerilor dezorientate, o fermă de creștere a 
unor guru ce se cred fără să creadă. O Cruce fără Duminică  este 
o cruce neodihnită, fără orizont de sărbătoare, fără doxologia 
odihnirii lui Dumnezeu - Duhul Sfânt. Căci în brațele Crucii 
pulsează Sângele cel de Viață dătător al Liturghiei, așa după 
cum de pe Cruce, desprins, Iisus Hristos a coborât la iad să facă 
începătură oricăruia dintre noi întru Înviere. Crucea, așadar, 
este paternul Liturghiei, modelul din care țâșnește Liturghia 
ca un izvor de viață și iubire.

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât lumea a devenit 
locul în care Hristos este Mântuitor. Intergalactici ori ba, răi 
sau buni, cuminți ori supărați pe liniște, oamenii pot deschide 
ochii să vadă și, dacă e cu putință, să înțeleagă. Taina Crucii 
este despre judecata dată de faptul suprem că Lumina a venit 
în lume. Chiar dacă oamenii au iubit întunericul și au răstignit 
Lumina ca să rămână în rele, Lumina lui Hristos continuă să 
lumineze tuturor. Mai ales celor care trăiesc, respiră, învie din 
adevăr.

De aceea, nu cred că trebuie explicate nici Crucea, nici 
Duminica și nici Biserica. Ele sunt dinaintea ochilor. Sunt aici. 
Mireasma lor de Înviere umple lumea și o desăvârșește. Lumea 
în care Lumina luminează tuturor e desăvârșită. Ne așteaptă. 
În aceasta, întunecată de faptele noastre, din când în când se 
ivește un fulger. Crucea lui Hristos „scapără”,  aprinzând câte 
un suflet.

Prin grija și pe cheltuiala unor creș-
tini din Retiș, la intrarea nouă din 
cimitirul ortodox a fost ridicată o 
troiță pentru sufletul celor trecuți la 
cele veșnice.
Frumoasa lucrare a fost sfințită 

în 14 septembrie, de ziua Sfintei 
Cruci, de către preotul Petru Cosmin 
Dănilă.

Duminică,
Cruce,

Biserică
PĂRINTELE CONSTANTIN NECULA. PUNCTE DE VEDERE

Foto: Pr. Benedict Both

Sursa: tribuna.ro

Luminița Feldara

TROIȚĂ
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Proiecte socio-culturale derulate în luna august în Parohia Coveș,
Protopopiatul Agnita, județul Sibiu

Parohia Ortodoxă Coveș a derulat două proiecte impactante în luna august ac, pentru copii și tineri. Primul a fost constituit din atelierele de vară și a fost organizat în luna august aducând un impact puternic în a le trasa copiilor valori cu adevărat importante pentru ei. 
Al doilea proiect- tip campanie de strângere de fonduri s-a numit ,,Donează un ghiozdan și oferă dreptul la educație” și a avut drept scop achiziționarea de rechizite și ghiozdane pentru un număr de 35 de copii de la grădinița și școala primară din sat.

CAMPANIA:
,,DONEAZĂ UN GHIOZDAN ȘI OFERĂ DREPTUL LA EDUCAȚIE”
Prin această campanie au fost ajutați cu ghiozdane și rechizite 35 de 

copii. Proiectul a fost făcut posibil 
datorită implicării persoanelor 
care au luat act de inițiativa 
organizatorilor, de pe pagina web a 
,,Centrului Sf. Ana” din Coveș, care 
a fost distribuită prin intermediul 
rețelelor de socializare. 
,,Dorim să le transmitem tuturor 

prietenilor Centrului Socio-
Educațional ,,Sf. Ana’’ Coveș, 
că nu avem cuvinte suficient de 
pătrunzătoare în a-I mulțumi lui 
Dumnezeu și lor pentru suportul 
oferit în această campanie care a 
fost de un real succes și cu un impact 
maxim! 
În prima zi de școală au fost 

dăruite toate ghiozdănelele, cu rechizitele necesare derulării activității 
de învățare la școală și acasă unui număr de 35 de copii de grădiniță 
și ciclul primar! Promitem că încercăm să susținem educațional copiii 
pe tot parcursul anului școlar! Dumnezeu să vă răsplătească pentru 
implicarea dvs. și să asculte rugăciunile noastre și ale înaintașilor noștri, 
ca reabilitarea clădirii, să aibă loc cât mai repede pentru a derula acțiuni 
cu un impact și un ajutor mult mai mare.” Au spus organizatorii.

ATELIERE DE VARĂ ÎN LUNA AUGUST
Parohia Ortodoxă Coveș a organizat în perioada 01 – 18 august 2022, proiectul ,,Ateliere 

de vară”, care a avut drept scop însușirea de deprinderi durabile prin activități educative, 
recreative și de timp liber, integrare socială, dezvoltare spirituală si personală. 

Vacanță fiind , curtea bisericii a fost plină 
în fiecare după-masă de copii dornici 
de joacă, de cunoaștere, de prietenii, de 
schimburi de idei etc.

Au participat copii din localitate, cu 
vârste cuprinse intre 07-14 ani, sub 
îndrumarea mai multor cadre didactice și 
a preotului paroh.

Participanții s-au putut bucura și 
lua parte la atelierele, pe următoarele 
tematici: începând de la cele legate de 
povești, pictură, matematică prin jocuri 
distractive, până la cele de cunoaștere a 
limbajului emoțional si multe jocuri de 
tip team building. 

„ Aceste activități ale noastre se înscriu 
într-un proiect mai amplu. Este vorba 
de o clădire care a funcționat ca școală, 
începând cu anul 1899 pentru multe 
generații din localitate care se dorește a fi reabilitată pentru a funcționa aici un after school, 
o școală de vară, o sală multifuncțională etc, pentru a aduce un plus de cunoaștere și a-i 
ajuta pe copii și tineri în mod special. În această locație dorim să lansăm diferite programe 
care să vină în ajutorul copiilor cu situații financiare precare, dar și diverse proiecte tip 
tabără sau cursuri de încadrare pe piața muncii pentru tinerii, atât din localitate, cât și din 
afara localității noastre. În acest scop există și un site creat de noi, https://centrulsfana.ro, 
care oferă informații legate de ceea ce dorim să facem și posibilități de implicare pentru cei 
care doresc să ne ajute să refacem nu doar o clădire, ci să construim o lume cu oportunități 

de dezvoltare pentru tinerii de astăzi și de mâine.” Au subliniat organizatorii.

Sâmbătă și duminică, 10-11 septembrie 2022, Asociația de Cultură și Conservarea Patrimoniului și Tradițiilor Brașovului Vechi, precum și 
Protopopiatul Ortodox Brașov au organizat cea de-a treia ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Arhiepiscopia Sibiului, cu titlul „Tineri pentru 
pace”.

La acest eveniment au participat peste 450 de tineri din Arhiepiscopia Sibiului, printre ei fiind prezenți 20 de tineri din Ucraina, stabiliți în Brașov. 
Protopopiatul Agnita a participat cu 25 de tineri din diferite parohii, precum și doi preoți însoțitori.

Evenimentul a avut ca motto cuvintele „Tinerețe, Rugăciune, Pace”, teme dezbătute de tineri în prima zi a întâlnirii și prezentate ca și concluzii de 
trei reprezentanți ai lor, Duminică, la sfârșitul programului.

Aceleași teme au fost dezbătute și într-o conferință a părintelui Constantin Necula, părinte cunoscut și iubit de tinerii din Brașov, orașul natal al 
părintelui. Sfinția sa a depănat amintiri iar la sfârșit a răspuns la întrebări puse de tineri.

Seara zilei de sâmbătă a fost încununată cu o frumoasă procesiune cu candele aprinse pe străzile Brașovului, îmbinată cu rugăciuni pentru pace 
în lume.

Ziua de duminică a fost marcată de Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită de Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și 
Mitropolitul Ardealului, împreună cu un sobor de preoți iar răspunsurile liturgice au fost date de membrii Coralei Armonia.

La finalul Sfintei Liturghii, Înalt preasfințitul Laurențiu a hirotesit întru duhovnici doi preoți, după care tinerii elevi olimpici din Brașov au fost 
premiați cu premiul special al Arhiepiscopiei  Sibiului.

Spre folosul și bucuria tinerilor, după masă s-au organizat ateliere meșteșugărești de pictură pe sticlă, cusături tradiționale, sculptură în lemn, 
încondeiat ouă, stupărit, pielărie, confecționarea obiectelor din lut, precum și scrierea veche românească.

Evenimentul s-a încheiat cu concerte, dansuri și voie bună, tinerii ascultând melodii ale trupei Compact, ale Coralei Armonia acompaniată de 
Taraful Muzica Divertis, după care s-au unit  într-o horă a unității și a bucuriei alături de Junii Brașovului.

Festivitatea de încheiere a cuprins concluziile Întâlnirii Tinerilor din Arhiepiscopia Sibiului, întâlnire marcată de bucurie, rugăciune și pace, elemente 
atât de necesare acestor vremuri. Pr. Rareș-George Dușescu, Parohia Agnita III

Peste 50 de tineri cu vârste cuprinse între 13-17 ani au participat marți, 23 august ac la tabăra 
de o zi, organizată de Protopopiatul Agnita, în colaborare cu Pensiunea ”Veseud 11” și , ”Grădina 
cu de toate”, din localitatea Veseud, jud. Sibiu. Scopul întâlnirii a fost acela de a aduce împreună 
tineri  din parohiile de pe Valea Hârtibaciului pentru o zi de creștere și dezvoltare spirituală și 
culturală, într-o atmosferă de prietenie și de vacanță.

Proiectul, derulat cu Binecuvântarea Înalt preasfințitului Părinte Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul 
Sibiului și Mitropolitul Ardealului a fost pus sub semnul temei “Anului omagial al rugăciunii în viața 
Bisericii și a creștinului (…)” și a debutat cu întâlnirea grupului în fața sediului Protopopiatului Agnita, 
locul de unde toți participanții au luat startul, pedalând pe biciclete până la Pensiunea “Veseud 11”, 
obiectiv situat într-un cadru natural deosebit, frecventat de numeroși turiști din țară și străinătate, care 
a fost gazda evenimentului dedicat tinerilor participanți, prin implicarea deosebită a familiei Grenner.

Înainte de-a ajunge la destinație, tinerii s-au putut bucura de un popas binemeritat la “Grădina 
cu de toate”, pe Str. Principală, nr. 1, din Veseud. În această grădină cu plantații bio, copiii au putut 
culege și mânca zmeură, s-au recreat în parcul special amenajat pentru ei și au luat parte la o lecție 
foarte frumoasă despre tainele grădinăritului, prezentată de dl. Cristi Bîrsan – proprietarul neprețuitei 
grădini.

Programul taberei a fost unul diversificat, cuprinzând o serie de activități (jocuri team-building, 
divertisment, vizionare de film, dezbatere pe tema “Biserica și rugăciunea în viața tinerilor”, cântece la 
chitară etc.), ce au avut drept scop creșterea gradului de socializare între tineri, identificarea aspirațiilor 
spirituale care aduc plus de bucurie în relațiile de prietenie, oferindu-le un bun prilej de-a petrece 
timp de calitate împreună.

“Această întâlnire care a fost desfășurată cu ajutorul lui Dumnezeu și cu Binecuvântarea Înalt 
preasfințitului Părinte Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a avut 
drept scop punerea în valoare a comuniunii și prieteniei între tineri sub tutela valorilor spirituale ale 
Bisericii. Proiectul de astăzi se dorește a fi drumul de deschidere spre un amplu program de activități 
pentru tineri, astfel încât aceștia să redescopere frumusețea Ortodoxiei, a tezaurului și locurilor 
sau obiectivelor pline de esență spirituală de pe Valea Hârtibaciului. Totodată, aducem mulțumiri 
colaboratorilor noștri de astăzi, tuturor părinților parohi implicați în acțiune, doamnei preotese Andra 
Iancu, animatorilor, tinerilor din parohiile Agnita, Ruja, Coveș, Chirpăr, Alțina, Cornățel, Nocrich, 
Movile, Brădeni și alte parohii din Protopopiatul Agnita. Ceea ce a fost realizat astăzi, reprezintă pe 
lângă efortul și implicarea celor care au contribuit în diverse moduri, bucuria reîntâlnirii în brațele 
lui Dumnezeu”, a spus părintele protopop Andrei Iancu.

Tabără de o zi pentru peste 50 de tineri
din Protopopiatul Agnita, judetul Sibiu
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AGNITA
-III-
 - 1899 = 2621 locuitori erau sași -1900 = E construită biserica 
reformată -1906 = Prima farmacie din Agnita. În zona centrală 
a orașului este construită fabrica de piele „Andree și Ehrmann”. 
-1910 = Inaugurarea liniei de cale ferată îngustă Sibiu-Agnita 
(72 de km);  -1910 = 3869 locuitori (2480 sași, 931 români, 158 
unguri, 300 alți). -1910 = De atunci datează Aleea Castanilor 
(pe partea dreaptă a Hârtibaciului, unde e IRES-ul) și Aleea 
Teilor. -1913 = Prima reprezentație de film în Agnita
-1924 = ”Sărăturile” (Salzbrunnen), apărute la începutul 
secolului al XX-lea, devin principalul punct de atracție al 
agnițenilor.Primele analize ale apei au fost făcute în anul 1894. 
- 1928 = Ia ființă un atelier de tricotaje din fire de bumbac, 
viitoarea (în anii comunismului) Întreprindere de Mănuși și 
Ciorapi (IMCA), apoi SC AGNITEX SA.
-1930 = Preotul Emil Pora pune bazele corului românesc „Sf. 
Gheorghe”. -1933 = apare „Gazeta Hârtibaciului” redactor 
Eugen Fleșar învățător în Dealu Frumos.
-1934 = E clădită Școala românească de stat.
-1940 = Prin cumpărarea unei fabrici de încălțăminte din 
București, fosta fabrică de piele devine Fabrică de Încălțăminte 
și Piele (viitoarea FIPA), cu 150 de angajați.
meșteșugărești, 8 fabrici, 3 mori, două farmacii, o bancă, un 
cinematograf, mai multe întreprinderi agricole, școli și 20 de 
asociații, toate naționalizate sau desființate după 1945.
1947 = S-a montat conducta de gaz metan Agnita-Botorca 
și, din acest an, orașul beneficiază de gaz metan. -1948 = Se 
înființează FIPA (Fabrica de Încălțăminte și Pielărie Agnita), 
prin naționalizarea fostei Lederfabrik AG. Inițial se numea „7 
Noiembrie”. - 1953 e înființat un liceu în Agnita, cu internat 
și cantină din 1957. - 1949 = E înființată, cu numele „9 Mai”, 
fabrica de tricotaje, din fostele ateliere de tricotaje, făcute în 
1928. -1949 = Ia ființă Cooperativa meșteșugărească „Înainte”.
-1949 = Agnita a dat mulți handbaliști de valoare, care au jucat 
la clubul armatei, CCA (Casa Centrală a Armatei).Între ei – 
Kurt Wagner și Otto Thellmann. Kurt Wagner a fost și căpitan 
al echipei naționale, „maestru al sportului”. Otto Thellmann 
a câștigat, în 1961, titlul mondial la handbal în 7, cu echipa 
României.

-1950-1968 = Agnita devine oraș, reședință de raion în 
regiunea Sibiu, apoi, din 1952, în regiunea Stalin. Până atunci 
a fost comună cu târg (Marktgemeinde), în comitatul Târnava 
Mare.  -1951 – Într-o noapte de noiembrie, partizanii din 
Munții Făgărașului ajung la Sărături (Salzbrunnen), de unde se 
aprovizionează cu alimente pentru iarnă. Securitatea și miliția 
n-au reușit să-i prindă.
-1956 = E construit actualul spital și primul bloc pe Steinburg. 
-1956 = Agnita e racordată la rețeaua de gaz metan. -1957 
= Este înființat Muzeul Văii Hârtibaciului, deschis în 1961, în 
actuala clădire a farmaciei de pe str. Gării. Din 1969 s-a mutat 
în actuala clădire, construită în stil baroc, a familiei Breckner, 
veritabilă miniatură a muzeului Brukenthal din Sibiu. -1965 = 
E inaugurat sediul actual al Casei de Cultură „Ilarion Cocișiu”.  
-1968 = Sunt desființate regiunile și raioanele. Agnita e oraș în 
județul Sibiu; e construită o gară nouă. -1968 = Karl Heinz Gross 
e viceprimar până în 1974, urmat de Fritz Wädt (1974-1984). 
-1969 = Se permite reluarea obiceiului „Lolelor” (întrerupt în 
1941), provenit din Evul Mediu, din timpul breslelor. -1970 
= Inundație mare a Hârtibaciului; în 1975 încep lucrările de 
îndiguire.
-1971 = Lângă blocurile de pe str. Fabricii este amenajat un 
ștrand. -1972 = Se înființează (începutul e în 1951, cu numele 
„Economica”) Fabrica de Utilaje și Accesorii pentru industria 
ușoară, FUA, apoi IMIX, din vechea „Fabrică de Spirt și Moară 
SA” ce datează din 1885.
-1985 (împreună cu Ruja și Coveș) = 15 150 locuitori -1988 = 
Mai erau 1978 de sași
-1989 = 14 500 locuitori -1992 = 12280 locuitori (447  erau sași, 
10 732 români, 458 unguri, 643 alți) -1994 = 12 239 locuitori 
(împreună cu Ruja și Coveș) -1 XI 2000 = mai erau 160 de sași 
-2001 = 12 119 locuitori -2002 = 10 894 locuitori (152 sași, 10 
176 români, 342 unguri, 234 alți) -2008 = 11170 locuitori
-2016 = 6889 locuitori  Sediul HOG Agnita este în Heilbronn, 
cei mai mulți sași agnițeni trăiesc în jur.
Pe str. Mihai Viteazu, unde azi e căminul de bătrâni, era 
Gemeindehaus, Casa Comunală, construită în 1885.
50 de sași din Agnita au căzut în primul război mondial. În al 
doilea, 326 au luptat în armata germană, 31 – în cea română. 
106 au murit sau au fost dați dispăruți.

DIN ȘEVALET COBOARĂ NUCII...
DOINA FILIP (PAVEL)

Iar cad septembrii mătăsoase și se așează între noi,

Dezlănțuind bezmetic coapse de îngeri adormiți în ploi,

Azi vara se ascunde-n frunze și clipele dispar în ore

Prin timpul „pânză - ngalbenita”, secundele par incolore,

Se arde-n câmp lumina lunii înghemuită -n pumn, pe ram

Din șevalet coboară nucii și scutur’ stele moi la geam

Și frunzele bat toaca-n dungă cu clopote de brumă- n sus,

Eu de iubirea ta mă mântui când pleacă păsări spre apus...

Iar curge toamna pe ferești și Dumnezeu cosește iarbă

Când scoici uscate-ngenunchează nisipul pe o plaja albă;

La capătul privirii tale se nasc din umbre pescărușii

Și- mi înconjoară glezna-n volburi, și -mi cad timid, în pragul ușii...

Tu, în pătrarul tău de lună

pe vara mea pictezi un pas

Și între cruguri zdrențuite doar fluturii mi-au mai rămas

O, ce bastardă e secunda la margine de mărăcine

Când eu sunt clipa care pleacă și tu ești ziua care vine....

IN VIS CU ANA 
Septembrie al nașterii sale
Nicu Ganea 
Într-un septembrie cald, Populat cu îngeri și mere.
 Când ploile repezi încă ne scald’ 
Si durerile ne sunt efemere...,
Într-un septembrie irepetabil
 Chiar Domnul inventa parca altfel culori 
Încât curcubeul devenise probabil,
 Încât pământul lumina înspre nori,
Într-un timp populat cu îngeri de pază
 Cu Dumnezeu de mana respirând primii pași 
Îmi desfăceai lumina rază cu rază
 Adunând-o apoi într-un zâmbet gingaș...
Într-un septembrie dulce prelins peste toamna, 
Bucurându-mi amarul cu o picătura de miere 
Ai venit lângă mine; neștiind ce înseamnă Murirea.
 Ai fost mica mea înviere.
Si-acum când inima-mi bate nătângă, 
lar piciorul mi-a amorțit de neumblet
 Ce mă tine în viață - amintire prelungă
 Septembrie scump - bijuterie de suflet.
In luna întâmplării mele celei mai frumoase,
Am pățit o minune în carne si oase!

Dan Herciu

agățați de telefoane ca de perfuzii

oamenii-facebook socializează cu

oamenii-instagram

și creează știri;

știri cu oameni-numere, multe numere

numere roșii,

numere verzi,

numere negre - frica

frica ce înghite hulpav pâinea noastră

cea de toate zilele.

În Piața Mare, două măști se sărută

pământul ca un măr mâncat de vierme

bătrânul baci 
Iosif Gligor Sinai
lasă timpul să curgă în fir pe la noi
fusul se-nvârte cu dor la praznicul plecării 
ce frumos curg apele printre stânci 
zăresc pe tata între oi 
în opinci coboară din munți
cojocul pe umeri e pătat cu urmele 
acelor copii care ies la joacă în ogradă
și nu le pasă de mălaiul din desagă 
nici de brânza bătută-n burduf 
nici de învățătorul care a smuls zăvorul școlii 
te ridici dimineața devreme 
e ceață în pridvorul cu miros de nuci 
un fiu al codrului bătrânul baci 
nu-și vede vecinul care a venit să-l tundă 
sprinten fecior
a învățat carte la oraș 
în internat se tundeau unii pe alții  
pedagogul disperat îi lovea cu geanta după cap 
și atunci râdea baciul înfundat 
de poveștile ăstuia școlit 
ai supt din țâța oii 
de aceea nu te sperii la etajul zece 
ai luat examenul de bacalaureat 
flăcău 
când te însori tată-tu îți dă o sută de oi
în pletele bătrânului baci 
albul e rece și are un tremur
ca pe vârful Suru din Carpați

Adâncimile
Ioan Gligor Stopiță
În râncedă rană – lumină sleită,

Galbenă durere mustind ruginită.
Știu cum arată adâncimile hăului morții căscat
unde pândesc animalele întunericului să-ți sfârtece trupul,
și înălțimile imponderabile unde-și fac cuib
păsările oarbe, negre și răpitoare ce-ți ciugulesc sufletul ce
urcă la cer.
Știu și de ce ciocârliei rănite sau oarbe
ce trăiește lângă sufletul omului îi cresc simțurile interioare,
din care se naște cântecul.
Panoramica viziune sufletească
din înaltul omenescului – dimensiune hermeneutică -
de-a rodi într-o nouă constelație mi-a rămas toată viața
ca ispitire spre stele.
Doctorii spuneau tatii cum să nu rămân dacă…
Unii ziceau că e musai să îmi taie din coastele
pe o parte, alții pe cealaltă,
coloana să iasă de sub presiune…
Alții, mai omenoși, să fiu băgat în ghips
de la buric până la gât… vreo șase luni…
poate un an sau chiar doi…,
ce se va întâmpla numai dumnezeu știe…
Oare știe?… Oare știe? – mă întrebam,
ca Iovul neoțelit în credință.
Și tremuram, cu piele de găină, din tot corpul,
până la hotarele sufletului,
sub cer cu soare scrâșnind din dinți.
Durerea se înfășoară pe crucea din mine, dospind.
Îmi călăresc destinul printre cohorte de neliniști sumbre.
Descalec în frenezia nălucirilor mele, mistuindu-mă în
spaimă.
De sub cupola singurătății îngerul Ionduh mă strigă…
Blestemați cei fără înger, nu știu numele iubirii adevărate.

EI S-AU NĂSCUT ÎN SEPTEMBRIE
AGNITA

LĂCĂTUȘ MARIA 101 de ani 24 10 Ruja
Marcu Victoria 98 de ani 16 10 Grivița
Popiță Elisabeta 98 de ani 24 10 Eminescu
Anghel Ana 95 de ani 28 10 Horea
Cândea Ioan 91 de ani 19 10 Școlii
Holerga Alexandru 90 de ani 19 10 Școlii
Târziu Emanoil 90 de ani 26 10 Coveș
Fleșariu Maria 89 de ani 22 10 Eminescu
Uncheșel Floarea 89 de ani 22 10  Spitalului
Rusu Augustin 87 de ani 05 10 P-ța Republicii
Armean Veronica 86 de ani 05 10 Mihai Viteazu
Lascu Elena 86 de ani 23 10 Spitalului
Drăgan Elena 85 de ani 12 10  Avram Iancu
Țerbea Roman 84 de ani 14 10 Bisericii
Sassu Georgeta 84 de ani 24 10 Aurel Vlaicu
Țerbea Ana 83 de ani 05 10 Bisericii
Țerbea Traian 83 de ani 14 10 Bisericii
Szali Mihaiu 83 de ani 24 10 Mihai Viteazu
Nițu Elena 83 de ani 29 10 Fabricii
Andrei Ilie 82 de ani 06 10 Spitalului
Cioca Ioan 82 de ani 13 10 Coveș
Aldea Eugenia 82 de ani 20 10 Școlii
Varga Traian 82 de ani 21 10 Floreasca
Oprean Gheorghe 81 de ani 05 10 Aurel Vlaicu
Kopacz Steliana 81 de ani 12 10 Cloșca
Gâscă Ioana 81 de ani 16 10 Spitalului
Vorovenciu Victoria 81 de ani 16 10 Eminescu
Gartner Ana-Maria 81 de ani 20 10 Mihai Viteazu
Oros Augustin 81 de ani 27 10 Cloșca
Simon Francisc 80 de ani 12 10  Spitalului
SATE

Irod Anica 97 de ani 23 10 Ghijasa de Sus
Bărdaș Ioan 96 de ani 23 10 Retiș
Geană Zosim 89 de ani 09 10  Retiș
Tobiaș Eugenia 89 de ani 19 10 Alțina
Foloba Victoria 88 de ani 25 10 Vărd
Herciu Sava Ana 87 de ani 02 10 Ghijasa de Sus
Nimereală Viorel Ioan 87 de ani 02 10   Șomartin
Gal Sabin 87 de ani 03 10 Brădeni
Gherghel Voichița  87 de ani 09 10 Bruiu
Ilie Dumitru 87 de ani 23 10 Șomartin
Varga Ana 87 de ani 27 10 Bruiu
Oprean Ana 86 de ani 05 10 Ghijasa de Sus
Bârsan Magdalena 85 de ani 28 10  Brădeni
Grancea Viorica 85 de ani 04 10  Brădeni
Giurgiu Ana 85 de ani 10 10 Bruiu
Adam Petru 84 de ani 14 10 Nocrich
Chirilă Ioan 83 de ani 13 10 Brădeni
Bica Maria 83 de ani 18 10  Vărd
Feldeoiu Ana 83 de ani 26 10  Chirpăr
Chirilă Ana 83 de ani 29 10 Brădeni
Stoichiță Aurelia 82 de ani 07 10  Șomartin
Hoisan Doina 82 de ani 14 10 Țeline
Vorodi Nicolae 82 de ani 14 10  Brădeni
Prunea Ana 81 de ani 05 10 Retiș
Coloian Otilia 81 de ani 13 10 Bruiu
Buha Maria 81 de ani 15 10  Dealu Frumos
Muller Eleonora 81 de ani 15 10 Vărd
Togan Estera 81 de ani 21 10 Bruiu
Ilie Maria 80 de ani 09 10 Șomartin
Hici Rafailă 80 de ani 12 10 Bruiu
Toma Maria 80 de ani 28 10  Merghindeal

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

Rugăm toate primăriile să trimită tabele, pentru a-i felicita pe cei vârstnici

Prof. Mircea Drăgan-Noiștețeanu
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Peste 2000 de vizitatori au pășit în centrul de echitație Villa Abbatis din satul Apoș, unde compania 
PROFI a ținut să comemoreze cei 700 de ani de la prima atestare documentară a localității, prin 
organizarea unui târg al producătorilor locali.
La acest eveniment și-au prezentat produsele 28 de producători din județele Sibiu, Alba și Mureș, 
etalând o mare varietate de produse tradiționale alimentare și artizanale. Vizitatorii au putut 
degusta o mulțime de produse alimentare; lactate, mezeluri, miere și produse apicole, dulcețuri, 
siropuri și rachiu de prune iar tocana cu mămăligă, ciorba de cartofi cu tarcăn și preparatele din 
pește pregătite de „SC Stejărișu 195 GUESTHOUSE”, au ajuns la toți cei care au dorit să mănânce 
„ca la mama acasă” în Ardeal.
În standurile cu produse artizanale au fost expuse cămăși, ii și bluze lucrate tradițional, corfe și 
mături de nuiele din Fofeldea, cazane și produse din cupru din Brateiu, produse de ceramică de la 
Nocrich, obiecte din pâslă din Metiș. Din târg n-a lipsit nici atelierul de pictură pentru copii, unde 
aceștia au putut să-și prezinte talentele artistice.
Evenimentul fiind organizat într-un centru de echitație, spectacolele cu cai au impresionat publicul 
care a admirat și aplaudat demonstrațiile de călărie prezentate de echipa din Deva, Denisa 
Pânzariu, Melinda Szabo și Dănuț Jaba. Pentru numere de dresaj s-a bucurat de aplauze și Daria 
Miclea cu poneiul Pepito. 

Cei care au dorit să admire peisajul și să viziteze 
țiglăria inaugurată de regele Angliei Charles al III-
lea, pe când era doar principe, au avut la dispoziție 
două trăsuri.
Fiind o manifestare de susținere a patrimoniului, prezența folclorului a fost firească, acesta 
fiind susținut de echipa de dansatori ai școlii din Apoș pregătiți de profesorul Ioan Sârbu și de 
grupul vocal al Casei de Cultură Ilarion Cocișiu din Agnita condus de profesoara Doina Părău. 
De altfel, manifestarea de la Apoș s-a aflat și sub semnul muzicii folk prezentate de valoroși 
interpreți ai genului. După aplauzele primite de Antonia și Cezara Gânfălean pe scenă au urcat 
și au încântat publicul, Adela Oros, Felicia Pop, Dinu Olărașu, și Cristian Lupașcu. 
Vizitatorii vechii biserici evanghelice, monument istoric, construită în veacul al XV-lea au avut 
bucuria să afle de la ing. Emil Lascu, nu numai povestea acesteia ci și despre momente istorice 
importante ale satului Apoș. Cei care l-au ascultat pe eruditul prezentator și au dat curs 
invitației acestuia de a-i vizita micul muzeu, au putut descoperi acolo o veritabilă comoară din 
patrimoniul cultural al Văii Hârtibaciului.
Târgul de produse locale de la Apoș a fost o veritabilă sărbătoare, cu timp frumos și bună 
dispoziție
Deschiderea oficială a târgului a avut loc cu o zi înainte, fără public, în prezența ASR Principesa 
Margareta a României și a principelui Duda.

După o vacanță frumoasă și plăcută, ne aflăm la începutul unui 
nou an școlar, cu o semnificație deosebită pentru cei care îi trec 
pragul cuprinși de dorința cunoașterii și a acumulării de cât mai 
multe cunoștințe folositoare pentru viața de zi cu zi. Trăim cu 
toții un moment emoționant și special pe care fiecare dintre cei 
prezenți îl experimentează unic în felul său. 

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2022-2023 la 
Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita a fost 
organizată în 5 septembrie 2022, cu începere de la ora 11:00, 
debutând cu intonarea Imnului de Stat al României 

La festivitate au participat reprezentanții Primăriei Agnita, 
Șchiau-Gull Alin-Ciprian, primarul orașului Agnita, 
Hîrțoagă Dan-Paul, viceprimarul orașului Agnita, 
reprezentanții Bisericii Ortodoxe, reprezentant al Poliției 
Agnita, Domnul primar le-a urat elevilor bun venit înapoi la 
școală și să aibă parte de un an școlar mai bun, cu rezultate 

excepționale, pe măsura așteptărilor care stau în fața lor.
În discursul său, Otilia-Bogdana Lăstun, directorul unității de învățământ s-a adresat elevilor – în special celor 

din clasa pregătitoare și din clasele a V-a și a IX-a, părinților acestora, cadrelor didactice și nedidactice.
Emoțiile intense trăite de fiecare participant la deschiderea festivă s-au regăsit în cuvintele doamnei director 

care a evocat tainele copilăriei ce dă sens vieții noastre:
„Minunată ești copilărie, minunate sunt ungherele minții tale! Câte povești poți naște în timpul tău. Senină este 

această zi de toamnă, plină de emoție pentru cei ce trăiesc momentul primei zile de școală, dar și pentru cei ce-l 
retrăiesc a n-a oară! Frumoasă este viața atunci când ne oferă momente de bucurie și începuturi promițătoare! 

„Bine ați venit/revenit la școală! Deschidem azi, împreună, noul an școlar 2022-2023!”
Să facem, așadar, puntea între ultima zi de școală și azi, 5 septembrie, prima zi de școală, prima zi a unei noi 

explorări. Suntem siguri că azi, mai mult ca oricând, aveți povești de povestit, amintiri de amintit și bucurii de 
împărtășit după vacanță de vară. Azi, îmbrățișările sunt mai strânse, sclipirile din ochi mai vii, bucuria revederii mai 
puternică. Să trăiți azi, dragi copii și profesori, intensitatea primei zile de școală!

Ca în fiecare an, școala nu intră în vacanță vara. De îndată ce începe vacanța mare, ne pregătim pentru următorul 
an școlar, pentru că, pe perioada verii, cel puțin un copil, în fiecare zi, își întreabă părinții: „Când începe școala? 

Am reușit, așadar, ca vara aceasta să creăm în școală noi spații de învățare, pe care le veți descoperi alături de 
profesorii voștri. Ne dorim să creăm experiențe de învățare valoroase în acest spațiu al creativității, dorinței de 
cunoaștere, descoperirilor și valorilor comune care ne aduc împreună.

Ceea ce vă urez, pentru acest an școlar, este ca experiența personală a fiecăruia dintre voi să fie aceea care vi se 
potrivește cel mai bine, care vă ajută să creșteți cel mai mult, care vă susține în a fi autonomi, responsabili, inovativi, 
rezilienți și reflexivi.”

Luminița Feldara, directorul adjunct a transmis tuturor elevilor un an plin de reușite și de învățături bune, să își  
respecte profesorii, să-i urmeze cu încredere și să își iubească  părinții, apreciind eforturile lor de a le oferi tot 
ce e mai bun și să- i răsplătească  cu câte o bucurie!

,,Succese depline și un an nou școlar cât mai bun!”
Momentul festiv s-a prelungit în fiecare sală de clasă, loc în care elevii, dascălii și părinții s-au bucurat de prima 

întâlnire sau de revederea după frumoasa vacanța de vară, urmând ca din 6 septembrie orele de curs să se 
desfășoare conform programului normal, cu începere de la ora 08:00.

Conducerea unității de învățământ urează tuturor un an plin de reușite!
În anul școlar 2021-2022, Colegiul Tehnic ,,August Treboniu Laurian” 

a trimis în mobilitate 45 de elevi, 6 profesori însoțitori și 2 profesori VET 
în cadrul Proiectului Erasmus+ Acreditat cu Nr.2021-1-RO01-KA121-
VET-000006257.

Grantul de finanțare a fost de 148.360,00 Euro.
În cadrul proiectului s-au desfășurat activității practice, culturale și de 

dezvoltare personală.
Cele 3 fluxuri s-au desfășurat în parteneriat cu #ANPCDEFP 

București, #MobilityFriendsPortugalia și #MEPEuroProjectSpania.
Obiectivele au fost îndeplinite, elevii au dobândit noi competențe 

tehnice și profesionale, și-au îmbunătățit limba engleză și au dezvoltat 
noi abilități și competențe cheie.

Experiența Erasmus+ a fost benefică pentru toți cei implicați în 
proiect și nu numai.

Perioada 29 August-16 Septembrie 2022 reprezintă ultima mobilitate 
din acest proiect, mobilitate care s-a desfășurat în Granada/Spania.

Revenim acasă cu forțe proaspete, ne așteaptă un nou proiect care 
va avea prima mobilitate în Paphos/Cipru în perioada octombrie-
noiembrie.

Vom reveni cu amănunte despre grupul țintă!

COLEGIUL TEHNIC ,, A.T.LAURIAN”
Erasmus+ 2021-2027

La Apoș s-au sărbătorit 700 de ani de existență documentară

Ansamblul „Florile Visei” s-a înființat în anul 2012, la inițiativa instructorilor Aura și 
Florin Dragotă. Din 2014, în temeiul O.G. 26/2000, are personalitate juridică și este menit 
să realizeze obiectivele menționate în statutul Asociației „Florile Visei”. Rolul, scopul 
și obiectivele Asociației noastre s-au confirmat prin acțiunile desfășurate în vederea 
păstrării, valorificării tradițiilor populare românești și a dansului din zona noastră cât 
și din alte zone ale țării. Întărirea legăturilor de prietenie între copiii din comună și din 
alte județe din țară, valorificarea potențialului cultural și artistic al comunei Șeica Mare, 
crearea cadrului de manifestare și afirmare a talentelor interpretative. Aceste activități 
culturale au fost realizate de către ASOCIATIA „FLORILE VISEI” prin Ansamblul „Florile 
Visei”, condus de instructorii Aura și Florin Dragotă. Ansamblul este format din copii 
cu vârste cuprinse între 6 ani și 21 ani, împărțiți în două grupe. În 10 ani de activitate 
în plan cultural am organizat în colaborare cu Consiliul Local și Primăria Șeica Mare 
12 spectacole folclorice, având ca invitați ansambluri folclorice și interpreți de muzică 
populară din mai multe zone din țară. La rândul nostru, am participat la peste 50 de 
festivaluri și concursuri de folclor, unde am fost invitați atât în țară cât și în afara țării 
(Muntenegru 2018 și Cehia 2019 ). Deoarece Ansamblul „Florile Visei” are în repertoriu 
dansuri populare din mai multe zone ale țării, ca recuzită am achiziționat câte un rând 
de costume populare din zona comunei noastre, din Maramureș, din Banat și din zona 
Bistriței. Mai avem în dotare și un sistem audio de sonorizare pentru repetiții. Toate 
aceste realizări au fost posibile datorită orelor de repetiții și sacrificiilor făcute de 
membrii Ansamblului în acești ani împreună cu instructorii, dar și cu sprijinul financiar 
din partea părinților, Consiliului Local, Primăriei Șeica Mare, Școlii Gimnaziale, agenților 
economici, persoanelor fizice care au completat cererea 230. În calitate de președinte 
al Asociației „Florile Visei” pe această cale doresc să mulțumesc tuturor celor care 
în acești ani au contribuit și susținut acest proiect frumos de păstrare și valorificare 
a tradițiilor populare prin Ansamblul „Florile Visei”. Următorul proiect al Ansamblului 
este participarea la Festivalul DIDIM INTERNAŢIONAL FOLK DANCE TURCIA 27- 31 
August 2022 și pregătirea spectacolului aniversar de 10 ani care va avea loc în decembrie, 
în colaborare cu Consiliul Local și Primăria Șeica Mare.

Președinte, Doru STOIA


