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S-a ridicat acest 
monument* în 
semn de cinstire și 
recunoștință pentru 

eroii și luptătorii anticomuniști, care au scris o filă de 
istorie de demnitate națională în centrul Transilvaniei 
între cele două Târnave și Hârtibaci - în Fetea, acest 
cătun care i-a adăpostit în pădurile lui în anii 1945-1948 
și unde s-a format primul centru de rezistență împotriva 
dușmanilor care cotropiseră țara.

Pe placa de granit sunt încrustate spre veșnica 
amintire numele acestor eroi -martiri - și parțial numai 
al luptătorilor și sprijinitorilor acestei lupte împotriva 
instaurării comunismului în țara noastră.

Primii doi eroi - dr. Ion Golea și Mircea (Ion) Samoilă 
au făcut parte din grupul parașutat în anul 1951 de către 
armata americană chiar în aceste locuri, unde în anii 1945-
1946 tot ei au pregătit rezistenta împotriva cotropitorilor 

prin construirea a trei buncăre de alimente și armament. Amplasarea acestor buncăre s-a făcut în pădurea din Belgheroaia Mare 
și Belgheroaia Mică, la mai puțin de 2 km de unde ne găsim acum.

Cel de al treilea executat din lotul parașutiștilor este Vasile Vlad, fiu al unei familii de vrednici apărători ai drepturilor 
românilor din Maramureș, din timpul stăpânirii austro-ungare.

În anul 1953, în urma unei trădări cei trei sunt arestați împreuna cu șefii altor două loturi de parașutați și judecați în răsunătorul 
proces al celor parașutați.

Iată un extras din sentința pronunțată de Tribunalul Militar București din 12 Oct. 1953:
„Acuzații au fost recrutați și instruiți de serviciul de spionaj american, dotați cu armament, aparate de radio-emisie-recepție (substanțe 

explozive, cifruri, documente false) și parașutați de avioane americane pe teritoriul R.P.R., cu scopul de a săvârși acțiuni criminale 
de spionaj, teroare și diversiune și de a desfășura o activitate subversivă împotriva independenței naționale și orânduirii de stat a 
Republicii Populare Romîne”... Stabilind ca faptele de mai sus arătate sunt pe deplin dovedite, Tribunalul a pronunțat sentința: 
au fost condamnați la moarte 13, între aceștia fiind și dr. Ion Golea, Mircea Samoilă și Vasile Vlad, și executați în 30 Oct. 1953.

Toate ziarele noastre și în special „Scînteia” au înfierat cu mânie proletară activitatea acestor dușmani ai poporului, considerând 
pedeapsa pe deplin meritată. În articolul din 13 Oct. 1953 „Spionajul și teroarea – metode ale cercurilor agresive” cei 13 sunt 
„diversioniști în slujba imperialiștilor care trebuiesc pedepsiți fără cruțare”.

Iată însă ce scriu ziarele din lumea liberă:
„Poporul roman simte, trăiește și împărtășește toata drama și răsunetul jertfei totale a grupului celor 13 tineri. O mână de oameni în 

comparație cu imensitatea hoardelor ce ne-au cotropit țara, mână, da, însă cu suflet curat, cu suflet mare, care s-au depășit pe ei înșiși, 
așa cum au fost atâția în cursul istoriei noastre. Ca armă nu aveau decât dragostea de Cristos și iubirea fierbinte de țara care le-a dat 
viată, armă pe care au materializat-o conștient în propria cenușă a trupurilor lor. S-au dus senini la lupta împotriva dușmanilor lui 
Cristos știind dinainte ca încununarea acestei lupte nu poate fi decât moartea, jertfa ultima și cea mai plina a iubirii Patriei subjugate” 
(UNIREA - Oficiosul Bisericii Unite din USA).

„Si-au dat viața pentru libertate” consemnează Donauschwabische Rundschau și Sudost Pressident din Germania.
The Windsor Daily Star din America scrie „Dr. Golea vrea să meargă înapoi în țară ca să ajute la eliberarea patriei de sub jugul 

comunist”.
Ziarul ARIBA din Madrid- Treisprezece eroi români.
Die Tat din Zurich și Salzburger Nachristen din noiembrie 1953 consemnează: „… în timpul Festivalului mondial al tineretului 

s-a petrecut un incident penibil, au apărut în capitală manifeste în mai multe limbi care se îndreptau împotriva regimului și astfel au 
distrus toate pregătirile de culise ale acestei întâlniri”.

Sudost Echo – „13 condamnări la moarte în București - proces de mari proporții contra rezistenților români lansați cu parașuta și 
trădați de o Iudă.”

Radio Madrid și alte 7 ziare din Spania consemnează:
„Monstruoasele asasinate ale bolșevicilor și calvarul poporului roman.”
Ceilalți patru eroi trecuți pe piatra de granit, Axente Păcurar, Șerban Secu, Ion Cristea și Ștefan Popa sunt fiii acestor plaiuri. 
Axente, student la Medicina și Filologie în Cluj, asasinat în beciurile Securității din Sibiu, este din comuna Coveș de lângă 

Agnita.
Șerban Secu, inginer, executat la Jilava este din Dumbrăveni - în 1945 a fost coordonatorul rezistentei din Fetea.
Ion Cristea, absolvent al Scolii Normale din Blaj, crescut în duhul creștin al episcopului Suciu se stinge la Mediaș în urma 

torturilor de la Securitate.
Stefan Popa, un adevărat luptător al grupului de rezistență din munții Apuseni, condus de colonelul Dabija, cade cu arma în 

mână în lupta cu securitatea, este din Decea - de pe Mureș.
Deviza acestor eroi, precum și a tuturor celor ce s-au ridicat din toate colturile țării, a fost lupta împotriva instaurării 

comunismului, conștienți fiind că acesta va distruge sufletul neamului nostru.
De aceea toți cei care mai simțim românește și care mai credem în viitorul acestui neam, ne-am adunat aici ca și în alte părți, 

pe de o parte să cunoaștem trecutul așa cum a fost, căci un popor care nu-si cunoaște trecutul și nu-și recunoaște eroii nu merită 
să trăiască - iar pe de altă parte, să ne reculegem și în rugăciune să cerem lui Dumnezeu să ne ierte pentru păcatele trecute, să 
ne ajute, căci fără ajutorul Lui nimic nu vom putea face. Să alungăm toate neînțelegerile dintre noi și în dragoste de Cristos și 
neam să ne urmăm destinul ce ne-a fost hărăzit.

Minunata paletă de culori oferită cu generozitate de toamna ce a pictat 
frunzele copacilor, a fost un bun prilej pentru prichindeii de la Grădinița cu 
Program Prelungit Agnita de a crea frumoase tablouri pentru a împodobi 
sala de clasă. 

Copiii din grupa mare ,,Mămăruțele”, sub îndrumarea educatoarelor 
Naicu Carmen și Scutea Alina, au finalizat proiectul tematic ,,Poveste de 
toamnă” printr-un atelier de lucru, intitulat ,,Tablou de toamnă”, la care au 
participat și părinții. 

Mai întâi micii artiști le-au oferit părinților un spectacol, cu cântece, 
poezii și jocuri, dedicat toamnei, apoi, împreună cu aceștia, au lucrat la 
confecționarea tablourilor. Lucrările au fost realizate cu materiale din 
natură, specifice anotimpului.

Pentru frumusețea tablourilor realizate merită felicitări atât copiii și părinții 
dar mai ales educatoarele care le cultivă elevilor dragostea de frumos.

Toamna mămăruțelor

LOC DE LUPTĂ ȘI DE JERTFĂ

FETEA

*Cuvântare la actul de sfințire a Monumentului, 2002 ing. Aurel Ursu
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De la Poliție ...
Deși, astronomic vorbind, toamna și-a 

intrat de mult în drepturi, meteorologic 
nu prea. Zilele calde și uscate le-au dat 
răgaz gospodarilor să-și strângă recolta, 
să-și guste mustul, ba chiar să se bucure de 
tulburelul care a început fiarbă.
Iar controalele rutiere desfășurate în ultima 

vreme ne-au arătat că adepții lui Bachus 
și-au sărbătorit zeul, cel mai probabil, pe la 
casele lor nu pe drumurile publice, pentru 
că au fost depistate doar persoane cu acte 
în neregulă. Cum ar fi cazul lui RMM de 
23 de ani din Țichindeal care conducea 
un scuter înregistrat la Nocrich dar fără să 
posede permis de conducere sau BM de 
59 de ani din Șpring, Alba care conducea 
un tractor cu polița RCA expirată și având 
permisul de conducere anulat din 2013.
Pe raza localității Alțina, NV de 62 

de ani din Bistrița, în timp ce conducea 
autoturismul proprietate personală, din 
cauza neatenției generate de efectuarea 
unor activități neconforme cu șofatul și 
care i-au distras atenția, a pierdut controlul 
volanului și s-a răsturnat în șanț, unde a 
lovit un stâlp de electricitate. NV a fost 
singura victimă a acestui incident din 
care s-a ales doar cu răni ușoare. Dar, 
foarte probabil, va pierde dreptul de a 
conduce pentru o vreme întrucât în cursul 
desfășurării cercetării la fața locului s-a 
constatat că NV avea o alcoolemie de 0,50 
mg/l alcool pur în aerul expirat.
Și în următorul eveniment a fost implicat 

alcoolul, dar nu ca de obicei. Respectiv, 
RM de 19 ani din Bârghiș, în timp ce se 
deplasa de la Agnita spre Bârghiș, a acroșat 
un pieton care se deplasa pe axul drumului, 
din sensul opus de mers. RM a sunat la 
numărul unic de urgență 112 și a anunțat 
evenimentul. Echipajul SMURD sosit la 
fața locului i-a acordat primele îngrijiri 
victimei pe care a trimis-o la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 
Sibiu, unde s-a constat că această prezintă 
răni ușoare, care nu îi pun viața în pericol. 
Echipajul de poliție care efectua cercetarea 
la fața locului a identificat victima în 
persoana lui RIA de 42 de ani din Ighișu 
Vechi. La testarea alcoolscop s-a determinat 
că victima avea o alcoolemie de 0,29 mg/l 
alcool pur în aerul expirat, spre deosebire 
de șofer care nu consumase alcool.
Conducând un ansamblu format din cap 

tractor și semiremorcă, MII de 52 de ani 
din Sibiu, pe fondul neadaptării vitezei 
la condițiile de drum, într-o curbă la 
dreapta, a pierdut controlul volanului și s-a 
răsturnat în afara părții carosabile. Șoferul, 
singura victimă, s-a ales cu răni ușoare.
Aflat în casă și stând la masă cu două 

persoane cunoscute GV de 49 de ani din 
Alțina a declarat, la un moment dat, că nu 
se simte bine și iese în curte să ia puțin aer. 
După câteva minute una dintre cele două 
cunoștințe a ieși după el să vadă cum se 
mai simte și l-a găsit căzut la pământ. A 
sunat la numărul unic de urgență 112, însă 
echipajul SMURD sosit la fața locului nu 
a putut decât să constate decesul. Evoluția 
dosarului deschis în acest caz va fi dictată 
de concluziile Serviciului de Medicină 
Legală Sibiu cu privire la cauza decesului.
Concluziile necropsiei efectuate de 

Serviciul de Medicină Legală Sibiu sunt 
așteptate și în cazul lui CI de 41 de ani 
din Țeline, persoană găsită decedată prin 
spânzurare în curtea casei. Din primele 
verificări nu s-au ridicat suspiciuni cu 
privire la comiterea unui omor, dar 
cercetările continuă și dosarul este în 
continuare deschis.
Toamnă sau primăvară, iarnă sau vară, 

indiferent de anotimp, aflați mereu la 
datorie, polițiștii de pe Valea Hârtibaciului 
sunt ... 

... mereu alături de dumneavoastră!

Pâinea în amintirile neuitate ale copilăriei mele și ale altora ca mine
Toți cei ai casei eram obișnuiți cu ritualul meșteșugitului și descântatului creștinesc al facerii pâinilor 

și plăcintelor coapte pe vatra încinsă cu lemnele arzânde ale cuptorului din fundul curții casei noastre. Îndeletnicire săptămânală, de obicei din noaptea de vineri spre zorii zilei 
de sâmbătă. Indiferent de anotimp și de starea vremii și a vremurilor. Iar dacă era toamnă târzie și rece precum cea de acum, pregătirile începeau atunci când ziua prinde a 
merge la culcare, lăsând locul întunericului timpuriu al nopții care vine.

După ce apăreau pe fața de masă blidele cinei-de- cinat, mama tatălui meu, adică buna mea bunică hârtibăciancă -”Anisâia lui Ion de pe Hulă”- aprindea feștila de bumbac 
a lămpașului cel mare din bucătărie, în vreme ce mie, ca cel mai mic copil al casei, îmi revenea sarcina să rostesc o sfântă rugăciune, după care cu toții îmbucam te miri ce 
bunătăți ale cămărilor și pivnițelor. Apoi, bunica începea a buchisi cu ochelarii ochilor săi obosiți din ”Cartea Sfintelor Înțelepciuni”, scrisă de părintele-dascăl, Andrei Șaguna, 
Mitropolitul Ardealului. Carte ieșită de sub teascurile tiparului ”Telegrafului Român” din Sibiu. Alături de scaunul ei îmblănit și călduros mă așezam și eu ca să recitesc, nu știu 
pentru a câta oară, fie amintirile din copilărie ale povestitorului moldovean Ion Creangă, fie câteva pagini din serialul ”Aventurile submarinului Dox”.

Obosit precum eram, după multa și greaua roboteală de prin curte și de prin grajdurile bivolițelor și cotețele găinilor și iepurilor, curând adormeam cu cartea în mână iar 
bunica mă așeza, pe nesimțite, într-un fel de ”lădoi”, alături de regretatul meu frate mai mare, Vasile, și de regretata mea soră Victorița. După care tot bunica se apuca să mai 
cearnă încă odată cu sita deasă făina așezată în trocuța de lemn, pregătind într-un colțișor al covatei un ghemotoc de aluat cu plămădeala trecutului frământat, neuitând să 
adauge în apa călduță două linguroaie de lemn pline cu sare zgronțuroasă și un pic de ”țahi”, atât cât să încapă pe un vârf de cuțit. Așa cum îi spuneam noi, agnițenii-hârtibăcieni 
și sibieni, drojdiuței, denumire împrumutată de la sașii noștri prieteni și buni gospodari.

Cei cu care eram vecini cu pământurile de gunoit, de arat; de semănat, cultivat și recoltat; de cositul ierburilor și de pășunatul vitelor și oilor; de case de locuit și de fântâni 
cu cumpănă; de șuri cât șurile de mari, pline cu fânuri, otăvuri, paie și plevuri; cu hambare și coșere cu bucate; de grajduri cu vite, de cotețe cu iepuri, găini, porci la îngrășate 
și scroafe la fătat; de grădini cu bătrâni și roditori pomi fructiferi și de delnițe cu straturile tuturor legumelor și zarzavaturilor pământurilor ardelene. Apoi, mai-nainte de 
„crăpatul-de-zâuă” (zori prefațați de cântatul răgușit al cocoșilor), bunica mă trezea din visele somnului dulce al dimineții, îndemnându-mă să țin trocuța pentru ca dumneaiei 
să poată frământa făina în amestec cu cartofi fierți și curățați, dați pe răzătoarea din lemn, după care așeza un chindeu alb ca spuma laptelui peste aluatul pus la dospit. Și o 
făcea cu atâta îndemânare și plăcută trudă încât dădea ghes îndemnului inimii sale de a fredona în șoaptă o doină-doinită, auzită și știută încă de când era o mică copiluță în 
satul ei natal de pe valea sibiană a Buii și a Hârtibaciului.

Când lumina zilei izbutea cu greu să risipească întunericul nopții, fratele Vasile aprindea cocenii știuleților de cucuruz, de sub vreascurile lemnelor de deasupra vetrei 
cuptorului din curtea casei, în timp ce bunul și harnicul nostru tată dădea de mâncare bivolițelor și căra în grajd gălețile pline cu apă stătută pentru adăpatul și rumegatul 
vitelor. După care tot el mulgea în șuștar laptele dulceag și înspumat. În nici două ore pâinile erau copte, după care urmau plăcintuțele umplute cu varză dulce sau acră, cu 
ceapă călită sau cu mere și pere răzuite. Curtea și întreaga uliță mare a satului se umpleau de mireasma pâinilor și plăcintelor scoase din cuptor, rând pe rând, cu ajutorul 
unei lopeți din lemn cu coada lungă cât doi pari de fasole. Pâinile, așa fierbinți, le ”băteam” de coajă cu făcălețul pentru mestecatul mămăligii, după care bunica le acoperea 
cu câteva ștergare țesute din fire înălbite din in și cânepă. Toate acele bunătăți se răceau domol, rămânând fragede și parfumate.

Când venea vremea să ne așternem piciorușele cu opincuțe și obiele pe drumul lung al școlii primare, bunicuța frângea cu mâinile ei muncite trei colțuri zdravene dintr-o 
anume pâine pe care noi, frații, le împătuream cu grijă în trăistuțe, alături de tăblițele cu bureții de șters, ca și de ”stilurile” de scris. Neuitând să adăugăm, pentru fiecare, câte 
un măr sau câte o pară coaptă. De pofta-nerăbdătoare le înfulecam în chiar prima recreație, dându-le prietenilor-colegi de bancă școlară să guste și ei din dulceața pâinii, știind 
că la rândul lor, într-o altă zi de școală, vor face și ei la fel. De atunci, de mult de tot, cu toate că am cutreierat țara în lung și-n lat, și m-a pus amarul să mai „hoinăresc” și prin 
îndepărtate străinătăți, acea pâine a anilor copilăriei mele a rămas cea mai gustoasă pâine pe care am mâncat-o vreodată! Ca urmare, de o bună bucată de vreme nu uit să-mi 
reamintesc toate aceste plăcute amintiri, mai ales atunci când, potrivit tradiției popoarelor lumii, ziua de 16 octombrie a fiecărui an este dedicată sărbătoririi pâinei. De cinstit 
o cinstesc atât țările bogate cât și de cele sărace. Pâinea fiind hrana hrănitoare a Omului. Și în toate formele făinurilor. Fie cea din boabe de grâu, fie cea de orez și de secară.

Ea reprezintă rodul cel mai firesc și Dumnezeiesc al Pământului. Pentru că prin pâinea noastră cea de toate zilele, denumită simbolic „pâinea fără frontiere”, cinstim trudnica 
muncă a tuturor oamenilor care ”râcâie” cu plugul pământul, îl cultivă și îi adună roadele. Iar în cântul înălțător al poeților, Omul glorifică creștinescul ”Tată-L Nostru”, rostit 
în limbile tuturor popoarelor acestei tot mai nesigure Lumi!

Cred că cel mai greu lucru este să poți face comparație. 
Mai ales când este vorba de vremuri în continuă schimbare.
Să ai vârsta necesară ca să poți compara prezentul cu 

trecutul de acum treizeci-patruzeci-cinzeci de ani. Sau chiar 
de o sută de ani. Să îl compari prin trăirile proprii. Nu din 
auzite, din ziare sau din vorbele nu-știu-cui. Să te uiți în 
urmă și apoi să îți îndrepți privirea înainte și să te 
întrebi ”Mergem încotro trebuie?”
Nu te duci înainte cu inconștiența și curajul tinereții. 

Experiența îți spune să nu te grăbești. Să faci pași mici. Să 
pipăi totul în jur înainte de apune pasul. Ști că se poate 
întâmpla orice în viață. Și vrei să fi pregătit. Dar nimic nu 
mai este ca înainte. Nimic din ce va veni nu va semăna cu 
ceva ce a fost.
Bunicii și străbunicii noștri puteau să transmită liniștiți 

generațiilor următoare informații de care depindea 
supraviețuirea lor. Lucrurile se mișcau greu. Timpul abia se 
târa. Schimbările sociale erau aproape inexistente. Aveai 
timp să te adaptezi la orice.
Astăzi, schimbările sunt atât de rapide încât abia se 

adaptează generațiile actuale. Tehnologia a schimbat atât 
de mult viața încât, pur și simplu, nu avem un termen de 
comparație ca să putem prevedea viitorul. Tot ceea ce 
scriitorii de anticipație au presupus că va fi, toate acele 
variante de viitor presupuse de ei, totul este acum aici. 
Orice posibil viitor începe acum.
Oricâtă experiență de viață am avea, oricâtă istorie am ști, 

sunt inutile în fața acestor infinita variante de viitor.
Am avut bucăți de timp încremenite în istorie. Imperiul 

grec. Imperiul Roman. O mie cinci sute de ani de Ev Mediu 
Întunecat. China imperială izolată de vecini peste trei mii 
de ani. Cât de mult credeți că au evoluat oamenii în acea 
perioadă? În afară de violență, de obediență, de supraviețuire 
cât de multe alte lucruri credeți că au învățat? Cât de mult 
credeți că a evoluat mintea lor în acele perioade?
Faceți comparație între o persoană de 75 de ani și un 

tânăr de 15 ani.
Dacă îi plasăm pe amândoi într-o perioadă de acum 150 de 

ani sau mai mult cunoștințele celui matur nu ar diferi foarte 
mult de al celui tânăr. S-ar lovi de aceleași probleme, ar întâlni 
aceleași situații, ar bea același vin și ar mânca aceleași feluri 
de mâncare, ar învăța aceleași meserii, ar respecta aceleași 
legi și reguli de-a lungul a două-trei generații. Experiența te 
putea ajuta să prevezi un viitor rezonabil de corect.
Dacă însă îi plasăm în ultimii 60-70 de ani însă, lucrurile se 

schimbă enorm.
Chiar dacă considerăm că am trăit într-o societate relativ 

stabilă (cum a fost comunismul), lipsită de conflicte, 
care a evoluat relativ lent, și tot am fost martorii unor 
transformări uluitoare. Cel matur a fost martorul apariției și 
evoluției radioului, telefonului, televiziunii, cuceririi spațiului, 
calculatorului, telefonului mobil, internetului. Le-a „trăit”. 
Uneori s-a adaptat la ele. Alteori doar le-a acceptat. Cel 
tânăr însă s-a născut cu ele alături. A crescut cu ele făcând 
parte din lumea lui. Făcând parte din el, din viața lui.

Evoluția lentă permite societății să învețe din greșelile 
individului. Să se adapteze pentru că are timp. Moare 
individul dar supraviețuiește societatea. Poți prevedea 
evoluția viitorului bazându-te pe trecut. Înveți din greșelile 
istoriei și încerci să câștigi timp pentru viitor încercând să nu 
le mai repeți.

Evoluția rapidă, cea la care asistăm acum, nu 
ne permite să ne prevedem viitorul. Nu există 

un precedent istoric pentru așa ceva. Cei maturi nu-i pot 
pregăti pe cei tineri pentru viață pentru că nu știu pentru 
ce fel de viață să-i pregătească. Viața pe care au trăit-o ei, ca 
maturi, nu mai există. Viața celor tineri nu există încă.
Păstrăm încă vechile șabloane. Ne căsătorim, concepem 

copii, ne trimitem copii la școală și mergem la muncă în 
așteptarea pensiei. O societate stabilă de doar 80 de ani și 
ne-am creat deja șabloane. Dar mai sunt utile?
Copii noștri nu mai vor să se căsătorească. Copii noștri nu 

mai vor să conceapă copii. Copii noștri nu mai au nevoie 
de școală. Copii noștri nu mai trebuie să meargă la serviciu. 
Copii noștri nu mai au nevoie de pensie.
Pentru ce s-ar mai căsători copii noștri? Noi le-am creat o 

societate în care cel mai mare tabu social – sexul – a devenit 
secretul lui Polchinelle. Nu doar că au acces la el de la vârste 
fragede dar i-am învățat că este acceptabil în orice variantă.
De ce ar mai concepe copii? I-am învățat că viața trebuie 

trăită. Că trebuie să încerce toate experiențele posibile. 
Și, când chiar poți să-ți trăiești viața din plin, la ce ți-ar mai 
trebui să crești un copil, să-ți împarți timpul cu el? Doar le-
am dat cel mai bun exemplu. Ne vedem de propria viață și 
„cumpărăm” dragostea copilului nostru cu bani și cadouri. 
Nu că ne-ar interesa în mod deosebit dragostea lui.
Chiar credeți că școala îi mai este utilă copilului nostru? 

Toate informațiile pe care și le dorește le găsește public 
pe internet. Dacă vrea să afle ceva este suficient să „dea o 
căutare”. Nu contează că nu știe să își selecteze informațiile. 
Nu contează că învață ceva greșit.
La ce i-ar fi util mersul la serviciu? Doar ar pierde timp 

și nervi. Mai bine lucrează de acasă. Sau din vacanță. Sau 
... de oriunde. Nu contează că nu are prieteni (în afară de 
cei virtuali, bineînțeles), că are burtă și chelie la 25 de ani 
și că singura lui interacțiune socială este cea din rețelele de 
socializare.
De ce s-ar chinui să pună deoparte bani de pensie? Le 

asigurăm de acum toate condițiile ca să trăiască până la 
adânci bătrâneți într-o societate căruia nu-i dau nimic înapoi.
Poate sunt eu prea din generația celor maturi. Sau 

poate apreciez prea mult șabloanele. Dar chiar și atunci 
când s-a confruntat cu un viitor necunoscut societatea a 
supraviețuit bazându-se pe lucruri deja cunoscute. Dar, cel 
mai important, a supraviețuit pentru că membrii societății 
au înțeles că trebuie să contribuie, fiecare cum poate, la 
acea supraviețuire.
Dacă luăm totul de la societate, fără să dăm nimic înapoi, 

nu credeți că la un oarecare moment nu o să mai avem de 
unde să luăm?

Editorial

Cătă V.
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Cercetașii de la Nocrich s-au dovedit și de această 
dată gazde deosebite pentru organizarea celei de a 
VI-a ediție a campaniei „Produs în Sibiu”, realizată 
de publicația „Sibiu 100%”,campanie de susținere și 
promovare a producătorilor locali.

Curtea mare de la Centrul Cercetășesc Nocrich 
a devenit un spațiu generos pentru cei 18 membrii 
ai companiei „Produs în Sibiu”, veniți să-și prezinte 
produsele. 

Cei prezenți au putut savura bunătățile aduse 
de: Grădinile Mălâncrav – zacuscă, pâine, cozonac, 
hencleș de la Dudy and Family – Mândra, Marcris – 

mezeluri gustoase, Livia Voinica- burduf de munte si telemea de oaie, Complex Transfăgărășanu și Vaca Lou 
– lactate delicioase, bere SB – artizanală de la Săliște, vin Gorgandin din struguri de la Apold, turtă dulce si 
pufarini de la Boromir, suc de mere din Livada de la Șelimbar /Savoarea Merelor– Ovidiu Poplăcean, Natalia 
de la 5 pâini si 2 pești cu pâine artistică, La Rășinăreanu cu mezeluri de bun gust, cafea nemțească Dalmayr, 
limonada Super Mama de-ți plouă-n gură, verdețuri – de la Grădina Verde, corturi rezistente de la Lanco – 
Talmaciu, dulcețuri și zacuscă din Mărginime de la Georgiana Tara și Chocolate Delice – ciocolata gustoasă 
și bineînțeles minunatele obiecte de ceramică de la Nocrich.

Și pentru că această ediție a purtat numele sugestiv „Moștenirea”, prezența atelierelor creative și jocuri 
pentru copii a fost firească. Micii producători au creat pe loc și au expus obiecte artizanale, cărți, brățări, 
pictură pe față etc.

În deschiderea acestui eveniment, cei prezenți au fost invitați în biserica evanghelică pentru a participa 
la un scurt moment muzical, susținut de renumitul violoncelist Makcim Fernandez Samodaiev, membru 
al filarmonicii din Sibiu. Ca preludiu al momentului muzical, renumitul muzician a ținut o scurtă dar 
foarte interesantă lecție de cultură muzicală, prezentând caracteristicile violoncelului, potențialul muzical 
al acestuia. A urmat un scurt concert în care a dominat muzica renumitului Johannes Brahms.

După minunatul concert cei prezenți au fost invitați să guste și să aprecieze bunătățile aduse de producători 
și după cum au fost savurate se pare că aprecierile au fost pozitive, deși abundența lor a făcut imposibilă 
dorința de a gusta din toate.

Nici în curtea cercetașilor ambianța muzicală nu a lipsit aceasta fiind susținută de DJ Vlad Mihăescu. 
Un moment muzical deosebit a fost realizat de Călin Han care a fost aplaudat pentru șlagărele populare 
interpretate cu mult talent la cimpoi, fluier, caval și drâmbă. Remarcabil a fost acompaniamentul unei 
virtuoase vioriste, o nemțoaică autentică, Kalharina 
Wibmer, îndrăgostită de folclorul românesc. 

Publicul a fost încântat și de frumoasa Delia 
Vasanti care a cântat atât solo cât și în duet cu Călin 
Han.

A fost un eveniment reușit pentru care merită 
felicitări publicația Sibiu 100% în calitate de inițiator, 
producătorii prezenți, pentru calitatea produselor și 
mai ales Nadia Codreanu cu minunații voluntari de 
la Centrul Cercetășesc, gazde minunate și bune 

organizatoare. Așteptăm edițiile viitoare.

Mergând din Agnita spre Sibiu pe DJ 106, după 15 km un 
indicator spre dreapta te îndrumă spre Șeica Mare pe DJ 
141A. După ce treci de Vecerd, ajuns pe culmea dealului, 
în stânga se văd pitite jos între dealuri casele din Ghijasa 
de Sus.
Apoi drumul începe să coboare, trece prin Metiș și ajunge 

în zona cunoscută ca Valea Buii.
Drumul șerpuind printre dealuri abrupte, te duce pe lângă 

pârâul Calva printr-un peisaj de poveste, unde poți întâlnii 
terenuri agricole lucrate de oameni harnici cu plugul tras 
de cai, cu turme mici de oi păscând pe coastele dealurilor.
Vechile biserici cetăți amintesc de foști locuitori ai 

acestei zone, astăzi plecați dar unii revenind să-și grijească 
moștenirea și să-și retrăiască amintirile, așa cum fac în 
fiecare an sașii din Moardăș.
Lângă Mihăileni se află se „Râpa lui Brod”, misteriosul 

canion din albia pârului Calva, având o lungime de 0,5 km, 
puțin vizitat dar minunat ca priveliște 
După Mihăileni urmează satul Buia, cel care a dat nume 

acestei mirifice văi, puțin cunoscută dar cu o încărcături 
istorică deosebit de bogată.
La intrarea în sat te întâmpină cartierul celor fără de griji, 

cu case mici rezistente la greutatea antenelor, curți fără 
garduri, câini liberi și copii dezbrăcați, o lume veselă fără 
preocupări materiale deosebite.
Coborând spre centrul satului ești întâmpinat de 

strălucitoarea biserică catolică, lângă care se găsește casa 
memorială a renumitei familii Bolyai. Cele două busturi 
onorează locul în care s-au născut și au trăit Farkaș Bolyai 
(1757 – 1856) și fiul său Janoș Bolyai (1802 -1860) doi mari 
matematicieni a căror contribuție la dezvoltarea acestei 
științe a fost remarcabilă.
Prima atestare documentară a legendarei localități apare 

în anul 1296 când sunt menționate două localități Buia, Buia 
de Sus și Buia de Jos, aflate la 1 km distanță între ele. Acum a rămas numai Buia de Jos, unde se află și ruinele renumitului castel.
Cunoscut mai nou ca și castelul lui Mihai Viteazu, acesta a fost construit de nobilul Gaspar Bolyai în anul 1340 și a avut o mulțime de proprietari, familii 

nobiliare maghiare: familia Bolyai, Galffy, Elisabeta Perneszi, Boldizsar Szilvasi, Tholdy, principii Ioan Zapolya și Sigismund Bathory care l-a dăruit lui Mihai 
Viteazu în 1596 împreună cu 14 comune din vecinătate
Ultimul proprietar a fost nobilul Béla Ürmösi-Maurer ai cărui urmași l-au vândut statului roman în anul 

1920. 
Din 1922 până în 1960 în castel va funcționa Dispensarul Medical Comunal, din 1960 va fi preluat de CAP, 

devenind depozit de cereale iar în 1975 va fi abandonat total.
De atunci a început marea degradare și monumentul istoric a devenit un ansamblu de ruine în care cei cu 

imaginație descoperă 
cu greu poveștile 
vechiului castel. 
Avea 12 camere de 
locuit, un depozit de 
muniție, turnuri de 
apărare și o capelă de 
mărimea unei biserici 
obișnuite. Se spune că un tunel de 5 km lega capela de satul Mighindoala.
Turnul era folosit și ca închisoare iar cei condamnați erau aruncați 

printr-o trapă în beciul de jos unde mureau sfâșiați în coasele îndreptate în 
sus. Nici copacii din curtea castelului nu aveau doar funcție ornamentală, 
ei devenind adeseori spânzurători pentru dușmanii castelanilor.
Era o zi toridă, de început de august când am ajuns la poala dealului 

pe muchea căruia se vedeau zidurile fostei cetăți. Dealul abrupt și ziua 
toridă m-au determinat să fac un ocol și să atac castelul prin partea 
opusă. Decizia n-a fost prea inspirată castelul fiind apărat de un lan 
de porumb cultivat tradițional, în care vrejurile de fasole și vițele de 
lubeniță s-au dovedit un obstacol greu de trecut.
Cu multă trudă și transpirație m-am trezit lângă zidurile castelului 

vechi de aproape 700 de ani. Am călcat cu grijă prin spărturile din zid și 
am pătruns într-un spațiu în care trebuia pășit cu grijă de teama de a nu 
deveni victima vreunei cărămizi sau pietre care s-a săturat să atârne pe 
coama zidului. Vegetația crescută prin crăpături rupea vechea coeziune 
a materialelor de construcție. Un salcâm bătrân își întindea crengile 
moarte spre cer.
Mi-a fost imposibil să-mi imaginez saloanele luxoase în care nobilii 

dansau și făceau curte doamnelor delicate și elegante.
Nici curtea castelului cu teii bătrâni 

nu mi-a permis să-mi imaginez aleile 
străbătute de tineri curtezani savurând 
mirosul florilor. Mai degrabă, văzând 
cloambele uscate, am simțit fiorul morții, 
al spânzuraților atârnând de crengile 
bătrânilor copaci.
Am părăsit bătrânul castel, în care și 

marele Mihai Viteazu a adăstat vreo două 
zile, înainte de a ajunge la Șelimbăr. Am 
coborât cu grijă panta abruptă, nimerind 
lângă o veche cruce de lemn pe care Isus 
Cristos stătea legat cu sârmă. În apropiere, 
într-o mică grotă în pământ, câini au 
descoperit oase umane provenite din 
turnul castelului, oasele celor condamnați 
de foști stăpâni ai locului și ai locurilor.
Castelul e monument istoric, dar cui îi 

pasă?

s-au promovat producătorii locali și produsele lor minunate

Valea Buii
– tărâm de istorie, cu oameni mari și ruine triste –

I. BârsanI. Bârsan
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Soare, multă voie bună și totul delicios! 
Copiii ne-au pregătit ei înșiși, cu puțin 

ajutor de la bunici, bunătăți de toamnă, 
de Zilele Recoltei, la Agnita: salam de 
biscuiți, gogoși, plăcinte cu nucă, mere, 
prune sau dovleac, chec, brioșe, coșuri 

cu fructe proaspete din grădina proprie și aranjamente cu flori și frunze de 
toamnă și bostănei decorativi. 

De asemenea, au făcut și marketing, cu tăvi de mostre gratuite și anunțuri 

prin portavoce.
În urma activității de azi, sâmbătă, 

22.10.2022, pe proiectul ETOS Agnetheln, 
s-au adunat 1300 RON. Banii au fost 
împărțiți în mod egal, în beneficiul clasele 
participante: V A, V B, VI A, VI B și VII A, de 
la Școala Gimnazială „G. D. Teutsch” Agnita.

Felicitări și mulțumiri tuturor - elevi, părinți, bunici și profesori - pentru 
implicare, precum și Primăriei și Consiliului Local Agnita, pentru oportunitate!”

„Zilele Recoltei” în Agnita, o sărbătoare 
dedicată toamnei

Copiii, mici antreprenori, de Zilele Recoltei

„Zilele Recoltei” – o manifestare spectacol importantă pentru Agnita, o sărbătoare prin care toți cei veniți pe meleagurile noastre 
au putut vedea și simți ce înseamnă a trăi frumos!

Anotimpul ruginiu, plin de culoare și farmec a sosit. În drumul său peste pământul încărcat de verdeață, toamna, precum un 
pictor priceput, preschimbă culoarea peisajului în tonuri calde de galben-maroniu. Atingerea toamnei a îmbrăcat, peste noapte, 
și frumosul nostru oraș.

Și da, a venit toamna, este o toamnă rodnică: merele, perele, strugurii, nucile și gutuile au dat în pârg. Aroma strugurilor o 
simțim, prin curțile oamenilor, pe măsură ce ne apropiem de casele acestora. Încă este o vreme plăcută și frumoasă de toamnă: nici prea cald, nici prea frig, frunzele se îngălbenesc ușor ușor 
și încep să cadă pe pământul primitor. Este frumoasă toamna; parcă este o atmosferă desprinsă din file de poveste. Peisajele pline de culoare ne inspiră pe mulți să aducem atmosfera de 
poveste și în comunitate. De aceea, decorațiunile de toamnă sunt o modalitate perfectă de a sărbători venirea acestui anotimp.

Elevii Colegiului Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita împreună cu cadrele didactice au reușit și de această dată să se întreacă pe ei însăși și să aducă în comunitate un omagiu acestui 
frumos anotimp – toamna, într-un decor tradițional având parfum de vechi și nou, în același timp. 

Participarea și implicarea în activitățile extrașcolare își au rolul și locul bine stabilit în formarea personalității elevilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (școală), 
ci și prin activități extrașcolare și extra curriculare.

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. 
Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă 
spre acțiuni frumoase și valoroase precum acestea din cadrul proiectului.

Elevii Colegiului Tehnic „August Treboniu Laurian”, direcțiunea colegiului și corpul profesoral aduc mulțumiri tuturor organizatorilor, participanților și spectatorilor acestui minunat 
eveniment.

„Toamnă dulce, toamnă cu frunzele toate flori.”
George Topârceanu

Sâmbătă dimineața pe artera principală a orașului comercianții și-au deschis tarabele 
cu tot felul de produse, mai ales din cele destinate copiilor iar în capătul străzii scena era 

pregătită în așteptarea artiștilor.
În fața scenei elevii de la Colegiul „A T 

Laurian” și de la Gimnaziul ”G D Teutsch” au 
amenajat un stand decorat în culorile toamnei, 
pe care au expus delicioase produse preparate 
de ei și apreciate de cei cărora le-au fost 
oferite.

În holul Casei de Cultură „Ilarion Cocișiu” 
elevii de la Clubul de pictură pregătiți de 
profesoara Gabriela Schiau, au realizat o 
minunată expoziție de tablouri cu o bogăție 
cromatică inspirată de culorile cu care toamna 
a zugrăvit natura.

Nici producătorii agricoli n-au lipsit. Tatu 
Gheorghe din Cașolț a oferit varză și preparate 
de carne și lapte, Mindrighiu Lucian din Gura 

Văi a adus cartofi iar Stoica Ioan din Moșna a expus o variată ofertă 
de zarzavaturi, dar și preparate, murături, dulcețuri, fructe și miere.

În prima zi a acestui eveniment scena a aparținut muzicii pentru 
tineret și aceștia au avut bucuria să asculte și să aplaude soliști și formații cu un repertoriu 
deosebit.

Deschiderea spectacolului i-a revenit îndrăgitului solist agnițean Tin Vasilescu care 
dovedește același talent indiferent de genul muzical pe care îl abordează. A urmat Adela 
Oros o ighișeană plină de energie pe care o transferă cu ușurință spectatorilor îndrăgostiți 
de muzica Rock.

Au umplut apoi scena cu lumini și muzică Hoinarii Craiului din Zărnești, Cosmin Chelcea, 
jurnalistul formator de opinie și solistul gata să ofere bucurie spirituală, Mike Zetter însoțit 
de două superbe dansatoare și în final Dragoș Moldovan câștigătorul trofeului în sezonul 
9 al concursului televizat Vocea României.

Toți au adunat tineretul lângă scenă trăind împreună bucuria muzicii în explozii de sunete 
și lumini.

Spectacolul celei de a doua zi a fost un regal folcloric care a durat peste cinci ore, cinci 
ore de bucurie cu cântece și jocuri populare.

Deschiderea spectacolului le-a revenit frumoaselor și talentatelor interprete din Grupul 
Vocal al Casei de Cultură, care împreună cu solista Paula Moldovan a încântat ca de obicei 
spectatorii oferind un potpuriu de îndrăgite cântece populare, pregătit de profesoara 

Doina Părău.
Au urcat apoi pentru prima dată pe scenă un grup de copii pregătiți de instructorul 

Ionuț Mihăilă, a căror prestație dovedește că dorința de învăța și bucuria de a juca merită 
aplauzele.

Același succes l-a avut și grupa de copii pregătiți de profesorul Ioan Sârbu, urmați 
apoi pe scenă de copiii din ansamblul „Hârtibaciul” ai cărui jucători au început să atingă 
performanța, și să fie aplaudați la scenă deschisă.

Ansamblul „Mlădițele” din Nocrich pregătit de coregrafii Cornelia și Ioan Raulea a 
impresionat prin eleganța cu care au interpretat dansuri populare de pe Valea Hârtibaciului, 
dar și din Mărginime și de pe zona Târnavelor. De menționat  frumusețe jocului Călușarii 
acel minunat joc tradițional ardelenesc prezentat cu virtuozitate de tinerii jucători. Alături 
de dansatori s-au bucurat de aplauze două frumoase și talentate soliste Morar Iulia și 
Mihulțu Sonia.

Jucătorii din Chirpăr conduși de neobositul Chirion Stănuleț , deși mai puțini la număr, 
au reușit să impresioneze și de astă dată prin virtuozitatea cu care au jucat acele unice 
jocuri din satul lor. Alături de ei a încântat publicul talentata solistă Cezara Borcea. În afară 
de sârbă, învârtită și purtată, chirpărenii au oferit o suită de jocuri țigănești aplaudate de 

spectatori.
De o primire deosebită s-au bucurat grupul de jucători din Retiș care au adus pe scenă 

celebrul joc ficioresc, Rara retișană, acel joc unic care nu înseamnă numai virtuozitate cât 
mai ales un ritual, o modalitate de a reda rânduiala comunității rurale unde „orice gând e 
mai încet, și inima zvâgnește mai rar, ca și cum nu ți-ar bate în piept, ci adânc, în pământ 

undeva”.
Ansamblul „Cununa” al Casei 

de Cultură „Ilarion Cocișiu” a 
dat și de această dată măsura 
valorii sale prin suitele de 
dansuri din sudul Transilvaniei 
și prin tablourile coregrafice 
care redau viața spirituală a 
satului românesc. Solista Claudia 
Mihăilă a completat spectacolul 
oferit de acest ansamblu, condus 
de 45 de ani de către profesorul 
Ioan Sârbu.

Jocurile au fost intercalate 
de minunați soliști de muzică 
populară care au încântat 

publicul cu minunate cântece ardelenești.
Robert Târnăveanu a cucerit cu ușurință publicul spectator nu numai cu cântecele sale, 

ci și cu atitudinea sa, cu bucuria de a se afla în fața oamenilor de a comunica cu ei.
Aceeași bucurie le-a fost oferită și de inimoasa Adela Oros cu un minunat buchet de 

șlagăre populare ca și Tin Vasilescu a cărui voce și har muzical impresionează de fiecare 
dată spectatorii.

Din acest spectacol nu putea să lipsească îndrăgitul culegător și interpret de cântece de 
pe Valea Hârtibaciului, Marcel Părău care a cântat de joc, a doinit și a spus povești din 
șezătoare.

Regalul folcloric a fost încheiat de renumita Maria Butilă, o interpretă desăvârșită 
a cântecelor de pe Valea Mureșului, realizatoare de emisiuni folclorice care a încântat 
spectatorii cu frumusețea cântecelor și cu bucuria cu care le-a prezentat.

Cele două zile de bucurie din orașul Agnita au fost organizate de Primăria orașului și 
Casa de Cultură „Ilarion Cocișiu” și prezentate de doi tineri frumoși și talentați, Dana 
Niculescu și Ionuț Mihăilă. I. Barsan

O sărbătoare dedicată toamnei„Zilele Recoltei” în Agnita
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„Lumina lui Hristos luminează tuturor!” (Liturghia Darurilor)

OCTOMBRIE 2022

Luni, 17 octombrie 2022, a avut loc Întâlnirea administrativă lunară, care s-a 
desfășurat în sala de ședințe a Protopopiatului Agnita.

Prezentarea Conceptului Concursului Catehetic ,,Rugăciunea, scară spre cer”, care 
va avea festivitatea de premiere în luna noiembrie ac, pe data de 27.

După rostirea rugăciunii, părintele protopop Andrei Iancu le-a comunicat preoților 
aspectele importante, de pe ordinea de zi. Printre acestea s-a numărat și prezentarea 
conceptului Concursului Catehetic ,,Rugăciunea, scară spre cer”, care se desfășoară cu 
Binecuvântarea Înalt preasfințitului Părinte Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și 
Mitropolitul Ardealului, în parteneriat cu Inspectoratul Județean Sibiu, școlile și parohiile 
din protopopiat (mai multe detalii despre concurs puteți afla, accesând site-ul protopopiatului: https://protopopiatulagnita.ro)

Recenzia cărții ,,Ești ceea ce trăiești”, a Pr. Arhidiacon Sorin Mihalache
Totodată, a fost prezentată cartea- ,,Ești ceea ce trăiești”, a Pr. Arhidiacon Sorin Mihalache, din care au fost evidențiate mai multe idei.

Redăm mai jos, câteva dintre acestea:
Pr Sorin Mihalache, vorbește de un studiu făcut prin anul 1988, care arăta influența semnificativ pozitivă în creșterea imunității. S-a evidențiat, în cazul celor care privesc imagini de compasiune-este vorba de un experiment în 

care un grup de oameni, uitându-se la un film cu viața Maicii Tereza, după vizionare, în cazul cărora s-a constatat că nivelul imunoglobulinei A din saliva, un anticorp pentru bacterii și virusuri, a crescut semnificativ, în raport 
cu celălalt grup, care se uitase la un film cu naziști. Pe de altă parte, studii realizate prin anii 90, au reliefat că orice gest care este transpus în atingerea bolnavului, a sugarului, mângâierea celor suferinzi, îmbrățișările sunt cu o 
încărcătură evidentă de sănătate, demonstrându-se că în astfel de cazuri se diminuează nivelul de cortizol (unul dintre hormonii stresului)- p. 175.

Pr Sorin Mihalache, făcând o analiză critică asupra tehnicilor de meditație golite de sens, constată următoarele (transpunând în cuvinte o demnă de reținut paralelă între mindfulness și perspectiva creștin-spirituală): “Dacă viața 
spirituală își propune să transforme toate aspectele vieții noastre, felul în care muncim, maniera în care ne bucurăm, gândurile, acțiunile, emoțiile noastre, exercițiile minții își propun mai puțin: să modifice sensibilitatea și raportarea 
noastră reflexivă la cele din jur, să crească rezistența la stres, să consolideze dispozițiile bune(…) Pot cu ajutorul lor să-mi stăpânesc furia, să fiu mai calm, chiar când interlocutorul mă jignește. Starea mea este realmente mai bună. 
(…) Totuși aceasta nu înseamnă că mă antrenez pentru o viață spirituală mai înaltă, în accepțiunea cea mai largă cu putință, pentru că înțelesurile lumii și ale vieții nu se schimbă, nu capătă cuprinderi mai largi, care să-l includă 
pe celălalt, încât să-l pot recepta într-o lumină nouă, a nevoii lui de atenție, de îngrijire, de iubire. Respirând mai bine, mai calm, nu îl compătimesc pe cel din fața mea , și nici nu mă nevoiesc să renunț la judecarea lui, și pot să 
rămân fără nicio creștere în virtute. Perspectiva spiritualității creștine, depășește aceste abordări(…) Eforturile de-a iubi în viața creștină sunt legate de Însuși Persoana lui Hristos, și de cele dăruite de El. În viața Lui, în faptele 
Lui, , cuvintele Lui,, în Pătimirile Sale și Crucea Lui, eu văd îmbrățișarea Lui pentru noi toți, și mă văd și pe mine inclus în această îmbrățișare, dar îl văd în ea și pe cel ce pare a-mi fi dușman. Mântuitorul Hristos, în persoana 
Lui, îmbrățișându-ne, ne-a reînfrățit, ne-a reîmpăcat într-un fel ontologic, între noi și cu El, stingând tot focul relelor care ne-ar putea tulbura, iar eu sunt împins spre o dragoste mai mare. Înțelegând din Sfânta Evanghelie și din 
Sfânta Euharistie, unde El mi se oferă ca hrană, cât de mult mă iubește, eu nu-l mai pot urî pe acela care e de asemenea iubit de El, pentru că și pe acela îl iubește la fel de mul.”- Cf. notei de subsol 210, de la p. 202.

Ceea ce facem, ne face, concluzionează pr. Arhid. Sorin Mihalache, spunând că știința denotă chipul lui Dumnezeu în om, prin aceea că omul este creat în virtutea comuniunii, după chipul Dumnezeului Treimic, având în el 
aspirația de-a se desăvârși prin ceilalți, iubind și primind iubire. Bunătatea față de ceilalți sau compasiunea antrenează nu doar sănătatea sufletului, ci și a trupului. Sufletul, care cultivă virtuțile dătătoare de sănătate și de viață, 
transmite puteri benefice și trupului, făcându-l sănătos- p. 177.

La final s-au purtat discuții pe marginea ideilor evidențiate, care au constituit recenzia cărții și s-au identificat soluții pentru intensificarea activităților pastoral – misionare, în cadrul parohiilor din Protopopiatul Agnita.

Chilia Sfântul Ipatie este una dintre cele mai vechi chilii românești din Sfântul. Mulți călugări viețuitori în această chilie au venit 
de prin părțile Sibiului. Astfel, vreme de peste un secol, mai toți stareții chiliei au venit aici din Săliștea Sibiului.

Sfântul Ipatie a fost episcop al Gangrelor din Paflagonia, Asia Mica. El este unul dintre cei 318 părinți de la Sinodul I de la 
Niceea, cel care l-a salutat pe episcopul Teofil al Tomisului din Dacia, azi Constanta. Chilia își prăznuiește ocrotitorul pe data de 31 martie.

Chilia românească Sfântul Ipatie se află pe teritoriul deținut de Mânăstirea Vatoped, la numai o jumătate de oră de mers pe jos față de mănăstire. A doua, ca mărime, în Sfântul Munte Athos, mânăstirea Vatoped 
a fost întemeiată, potrivit tradiției locului, undeva pe la sfârșitul secolului al IV-lea, de către împăratul Teodosie cel Mare.

Începuturile vieții monahale în Chilia Sfântul Ipatie pot fi localizate undeva la granița dintre secolele XIV-XV. Primul nevoitor de aici a fost un român. Fiind răpus de o boală trupească, călugărul român s-a îndreptat 
spre izvorul din vale, spre a se întări cu puțină apă. Pe cale, el nu a mai avut însă puterea de a merge până la apă. După ce se rugă cu lacrimi, Maica Domnului îi spuse să caute apă acolo unde este și să bea. Pe loc, 
părintele bău apa și se întări. În acel loc, el zidi o bisericuță, peste izvorul numit până astăzi „Izvorul Sfântului Ipatie”. In jurul acestui izvor va lua naștere comunitatea monahală de la actuala Chilie a Sfântului Ipatie.

Părintele Orest Baldovin, ucenic al Sfântului Calinic de la Cernica, este cel care a pus bazele noii obști de la Chilia Sfântul Ipatie. Ajuns în Sfântul Munte Athos în anul 1860, împreună cu monahii Teodosie și 
Ilie, părintele Orest va duce viață de mare nevoință și rugăciune.

O însemnare pe carte, scrisă în anul 1868, spune: „Cu ajutorul lui Dumnezeu, această sfântă carte, Mineiul pe Septembrie, a fost plătită de Ioan Rodeanul, dimpreună cu soția lui și s-au dat Părinților Orest 
ieroschimonahul, Ilie monahul și Teodosie schimonahul, pentru Biserica Sfântului Ipatie, de la Sfântul Munte.”

În anul 1868, părintele va cumpăra Chilia cu hramul «Sfântul Ierarh și Mucenic Ipatie”, plătind Mânăstirii Vatoped suma de 7.000 de lei. Odată cumpărat locul, părintele Orest a început să curețe locul și să 
zidească toate cele de trebuință. Astfel, pe ruinele vechii biserici de secol XV, care era pe jumătate săpată în pământ, el zidi o nouă bisericuță. Noul locaș, lung de 10 metri și lat de 5 metri, va fi terminat în anul 1873.

Nemaiavând fondurile necesare împodobirii interiorului, părintele Orest a mers în Ardeal, însoțit de Teodosie, pentru a strânge fonduri. Aducându-și aminte de Chilia Sfântul Ipatie, creștinii ortodocși din Săliștea 
Sibiului vor oferi cel mai mare ajutor părinților Orest si Teodosie. Cu ajutoarele primite, părinții au terminat de împodobit și interiorul bisericii.

Părintele Orest a adormit în Domnul în anul 1878, lăsând în urma lui o minunată chilie, cu biserică și grădini, dimpreună cu toate cele de trebuință vieții în ea. Următorii lui au fost, în mare parte, tot români de 
prin Ardeal.

La conducerea chiliei a venit apoi părintele Teodosie, tot din Săliștea Sibiului. Acesta a fost un mare cărturar și luptător pentru apărarea dreptei credințe în Transilvania. El este cel care a cerut Mănăstirii Vatoped 
binecuvântarea ca această Chilie a Sfântului Ipatie să nu poată fi înstrăinată niciodată vreunei alte națiuni, ci veșnic să rămână a românilor. Părintele Teodosie a adormit în Domnul în anul 1886.

Diomid din Țara Făgărașului este următorul stareț al Chiliei Sfântului Ipatie. Și acesta a fost un mare iubitor de țară, el trimițând neîncetat pe meleagurile natala Sfinte Moaște, veșminte, cărți, tămâie, etc. Părintele 
Diomid a adormit în Domnul în anul 1899.

Acestuia i-a urmat părintele Filaret Șerban, în vremea căruia Chilia Sfântul Ipatie se bucură de o deosebită prosperitate. Astfel, un document din vremea sa (1907) spune despre această chilie că avea „biserica mare 
și case încăpătoare, mult pământ, vie multă, aluniș, livezi de fân, copaci de măslini și două izvoare de apă pentru trebuința casei și udatul grădinii. Are și un izvor de agheasmă, apă făcătoare de minuni, bibliotecă de 
cărți bisericești și alte odoare sfinte.” Schimonahul Filaret Șerban a adormit în Domnul în anul 1918.

Începând cu anul 1911, conducerea chiliei a fost primită de către ieromonahul Teodosie Domnariu, nepot al părintelui Teodosie. În vremea lui, Chilia Sfântul Ipatie a fost în întregime reparată și înnoită. Astfel, 
bisericii i s-a pus acoperiș de tablă, iar în interior icoane noi, două policandre, sfeșnice de bronz și candele de argint, etc. Între anii 1929-1930, el a adus în Chilie apă, pe țevi de plumb, de la o distanță de aproape 
trei kilometri.

Vreme de aproape patru decenii, Chilia Sfântul Ipatie a fost condusă de marele părinte Dometie Trihenea (1909-1985), originar din Tilișca Sibiului, stareț la Mânăstirea Zografu, între anii 1965-1975. Acesta este 
singurul român care a fost vreodată stareț la una dintre cele 20 de mari mânăstiri athonite. Vreme de alți 15 ani, arhimandritul Dometie a fost duhovnic la Mânăstirea Kostamonitu. Părintele Dometie Trihenea a 
adormit în Domnul în ziua de 20 noiembrie 1985. I-a urmat la conducerea chiliei ucenicul său, monahul Ilarion Dincă, originar din Adamclisi, Dobrogea, care a răposat în mai 2004, la vârsta de 68 de ani.

Astăzi, la conducerea chiliei Sfântul Ipatie este părinte Ignatie Bozianu, moldovean de obârșie, dar care a făcut primii pași în viața monahală nu departe de plaiurile sibiene, la mănăstirea Afteea din județul Alba. 
Ucenic al unui alt uriaș duhovnicesc al Sfântului Munte, Bătrânul Dionisie Ignat de la Colciu, lui îi revine misiunea, deloc ușoară, de a continua moștenirea duhovnicească și tradiția românească a chiliei Sfântul Ipatie.

(sursa: crestinortodox.ro)

Chilia Sfântul Ipatie din Sfântul Munte Athos
Sursa: https: //protopopiatulagnita.ro

Întâlnire administrativă și recenzie de carte
în Protopopiatul Agnita

Doamne “ne-ai făcut pe noi pentru Tine și neliniștit este sufletul nostru până ce se va odihni în Tine”.(Fericitul Augustin)
Călători suntem pe acest pământ de la naștere până la moarte. Călătoria noastră are un punct final: Dumnezeu. În această călătorie, noi nu suntem singuri ”și iată Eu cu 

voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Amin” (Matei 28, 20). Nu suntem singuri, decât cu o excepție, atunci când Îl scoatem pe Dumnezeu din viața noastră. 
Prin creație Dumnezeu a sădit în ființa noastră dorința de a-L căuta și bineînțeles de a-L afla „Căci nu avem aici cetate stătătoare ,ci o căutăm pe cea care va să fie” ( Evrei 13, 14 ).

Noi „călătorim ” spre Hristos, iar Hristos vine în întâmpinarea noastră. Avraam e vizitat la stejarul Mamvri de Sf. Treime ( Facere 18,3 ); Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om ca pe om să-l ridice la Dumnezeu. 
Iată, aici, doar câteva motive ale pelerinajului, și ale acestei dorințe, uneori neînțeleasă de a călători la locurile sfinte, la sfintele moaște, la icoanele făcătoare de minuni, la mănăstiri și la alte locuri încărcate 
cu sfințenie.

Pelerinajul nu este o excursie, unde accentul cade pe vizitarea unor obiective culturale, istorice sau de altă natură, pelerinajul este o trăire, o căutare a lui Dumnezeu însoțită de o stare de evlavie, de 
metanoia, de o stare de pocăință necesară regăsirii sensului vieții și a lui Dumnezeu. Pelerinajul are o dublă dimensiune. Pelerinajul extern e însoțit de cel intern, care este o călătorie a sufletului .„Căutați mai 
întâi împărăția lui Dumnezeu …” (Matei 5, 6,33); „ Împărăția mea nu este din lumea aceasta…”  ( Ioan 18,36 ). Dar în același timp împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul nostru ( Luca 17,21 ). Călătoria 
lăuntrică este și înălțare, dar si o călătorie spre central ființei omului, spre inimă, unde este sălășluit Hristos din momentul botezului.

Dăm slavă lui Dumnezeu, căci avem atâtea locuri sfinte, unde putem merge în pelerinaj. Doresc să enumăr doar câteva și voi începe, bineînțeles cu pelerinajul de la sfântul Dimitrie Basarabov, de la Catedrala 
Patriarhiei Române, apoi Sf. Cuvioasa Maică Parascheva de la Iași, peștera și biserica Sfântului Apostol Andrei, moaștele Sfântului Andrei Șaguna, ce se găsesc în catedrala mitropolitană de la Sibiu, pelerinajul ce 
se face la mormântul Părintelui Arsenie Boca, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, de la Mănăstirea Nicula. Am enumerate doar câteva locuri de pelerinaj din țara noastră, fără a face o categorisire 
a lor și fără a încerca să le enumăr pe toate. Spațiul acestui articol ar trebui să se extindă cu mult, dacă s-ar dori enumerarea tuturor locurilor de pelerinaj din țara noastră. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a 
binecuvântat cu atât de multe locuri în care se pot face pelerinaje.

În afara țării, cel mai important loc de pelerinaj este cu siguranță Țara Sfântă, Israelul, apoi putem adăuga Grecia, precum și celelalte țări, unde Slava lui Dumnezeu s-a arătat spre zidirea sufletească și 
mântuirea noastră, a oamenilor.

Fără a numi loc de pelerinaj, cel mai apropiat loc unde, Îl căutăm și Îl găsim pe Dumnezeu este biserica din parohia noastră, biserica de care aparținem și suntem legați prin marcarea celor mai importante 
momente ale vieții noastre: naștere, cununie și înmormântare. Fără a merge și a-L căuta pe Dumnezeu la bisericile de care aparținem nu vom putea înțelege și trăi pelerinajul, călătoria spre Dumnezeu. Cei mai 
mulți oameni, atunci când sunt întrebați ce este Biserica, ei răspund Casa lui Dumnezeu. În acest înțeles, atunci când mergem la biserică, mergem în vizită la Dumnezeu și frumusețea sau Taina lui Dumnezeu 
este că El nu ne primește ca pe niște musafiri, ci ca pe niște “prieteni și casnici” ai Lui. El se dăruiește, nouă tuturor în Jertfa Euharistică, în Sfânta Împărtășanie.

Fie Doamne, ca la finalul acestei călătorii să ne găsim odihna întru Împărăția Ta. Amin!

Pelerinajul

Pr. Mihai Todirenchi, Parohia Ortodoxă Română Benești
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Scurt istoric
Biserica este instituția divino-umană, întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos prin Sfinții Apostoli, ca organ de mântuire și sfințire a 

credincioșilor. Ea este locașul consacrat pentru cinstirea lui Dumnezeu și realizarea comuniunii cu El prin Sfintele Taine.
Între anii 1760-1762 sunt consemnate în Bârghiș o biserică cu doi preoți uniți și doi ortodocși, existând trei familii de uniți cu o situație 

privilegiată și 114 familii ortodoxe, majoritatea în stare de iobăgie. Biserica din comuna Bârghiș a fost construită în anul 1872 și a costat 700 
de florin austrieci, sumă suportată de credincioșii din localitate.

Lucrarea a fost executată de Johan Flescher din Moardăș, fiind construită din piatră și cărămidă sub formă de corabie fără boltă, cu turn 
obișnuit și acoperiș de țiglă.

Interiorul este împodobit cu icoane pictate pe placaj de către pictorul Roth în anul 1942. Biserica are două clopote executate la Timișoara 
în anul 1922 pe cheltuiala românilor stabiliți în America. În timpul Primului Război Mondial clopotul cel mare a fost rechiziționat pentru 
nevoile frontului, iar diverse restaurări interioare și exterioare s-au făcut în anii 1942, 1963, 1989 și 1992.

În curtea bisericii s-a aflat o veche școală confesională, momentan, dărâmată și mormântul protopopului Ioan Roman, viceprefect al lui 
Avram Iancu, precum și opt morminte de eroi din cel de Al Doilea Război Mondial și o cruce comemorativă, ridicată în amintirea eroilor 
căzuți între anii 1914 -1918.

Biserica este înălțată pe un deal de unde se poate admira întreaga comună, aici aflându-se și cimitirul comunal.
Biserica parohială nu are în dotare obiecte de cult valoroase, în afară de strictul bunei desfășurări a slujbelor religioase, nefiind monument 

istoric.
Preoții care au slujit de a lungul anilor la altarul parohial au fost 

următorii: Ioan Roman, Niculae Roman, Ioan Dornea, Emilian Terchila, 
Miron Mihăilescu, Chiril Moldovan, Petru Târziu, Nicolae Piroș şi 
Horia Stanciu.

Sfânta Parascheva ocrotitoarea Moldovei și a creștinilor din 
Bârghiș

Cuvioasa Parascheva era de neam din Tracia (macedoneancă), din 
satul Epivat. De mică iubind biserica și milostenia. Își împărțea hainele 
și mâncarea la copiii săraci. 

La vârsta de 15-16 ani a părăsit pe ascuns casa părintească, a trecut în 
Asia Mică și s-a nevoit cinci ani la o biserică a Maicii Domnului din Iraclia 
Pontului. Apoi, ajungând la Ierusalim, s-a închinat la Sfântul Mormânt 
și la sfintele locuri; întâlnind o mică mănăstire de fecioare în pustiul 
Iordanului, a rămas acolo până la vârsta de 25 de ani, în cea mai aspră 
nevoință călugărească. 

Cuvioasa Parascheva întrecea pe toate celelalte fecioare cu postul, 
rugăciunea și privegherea de toată noaptea, cu lacrimile cele nevinovate, 
cu dragostea și cugetarea la cele dumnezeiești și, mai ales, cu Sfânta 
smerenie. 

La vârsta de 25 de ani,  Sfânta Cuvioasă Parascheva, călăuzită de Duhul 
Sfânt, s-a dus din nou la Mormântul Sfânt și, după ce s-a împărtășit cu 
Preacuratele Taine, s-a întors în patria sa. Suferind multe primejdii pe 
mare, a ajuns la Constantinopol, s-a închinat la sfintele locașuri, apoi s-a 
statornicit la marginea mării, slujind doi ani cu îngerească petrecere în 
biserica Sfinților Apostoli din satul Epivat, provincial Kalikratia.

La vârsta de 27 de ani, Sfânta Cuvioasă Parascheva și-a dat sufletul 
în mâinile Domnului nostru Iisus Hristos, plină fiind de toată sfințenia. 
Credincioșii din Kalikratia au îngropat sfântul ei trup în pământ, nu departe 
de malul mării. Puțin mai târziu, trupul a fost luat de preoți și săteni dus 
în biserica cu hramul Sfinții Apostoli, din satul ei, Epivat.

În curgerea anilor, întemeindu-se împărăția bulgarilor, sub Petru și Ioan Asan (1290-1310), moaștele Cuvioasei Parascheva au fost date 
bulgarilor de împărații bizantini, ca semn de împăcare și unitate de credință. Iar de aici, din capitala Târnovo, moaștele Cuvioasei Parascheva 
au fost date sârbilor la Belgrad, de sultanul turcilor, Baiazid, după înfrângerea bulgarilor din anul 1393.

Acolo au stat ceva mai mult de 100 de ani, pentru că, ocupând Suleiman I cetatea Belgradului, a dus sfintele moaște la Constantinopol, 
unde au fost răscumpărate de Patriarhia Ecumenică cu mulți bani de aur.

Iar în anul 1640, Patriarhia Ecumenică, având mari datorii față de Poarta Otomană, a găsit cel mai mare sprijin la domnul Moldovei, Vasile Lupu. 
El a scris la Constantinopol, cu sfatul boierilor, să-i încredințeze lui cârmuirea Patriarhiei Ecumenice pe timp de șase luni si îi va scăpa de datorii. 

Astfel, Vasile Lupu plătește turcilor pentru Patriarhia Mamă două milioane de aspri din vechea datorie și 48.000 de aspri din cea nouă.
În schimb, patriarhul ecumenic Partenie, drept recunoștință pentru această mare binefacere, cu sobornicească hotărâre dăruiește lui Vasile 

Lupu și Bisericii Moldovei, moaștele Cuvioasei Parascheva. Însuși Voievodul Vasile Lupu cheltuiește din vistieria țării suma de 468.000 aspri 
cu aducerea sfintelor moaște de la Constantinopol la Iași.

Iată și inscripția de pe marmura baldachinului Cuvioasei Parascheva din Biserica Sfinții Trei Ierarhi: „…Binecinstitorul si de Hristos iubitorul, 
io, Vasile Voievod, cu mila lui Dumnezeu, Domnitor a toată Moldova, fiind râvnitor si apărător al Sfintei evsenii răsăritene, după dumnezeiasca 
îngrijire, a strămutat din Constantinopol cu multă osârdie și prea multă dorință aceste cinstite moaște ale Cuvioasei Maicii noastre Parascheva 
cea din Tîrnovo.”

Deci s-au așezat Sfintele Moaște ale Cuvioasei Parascheva în biserica cea frumoasă a Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași, de curând zidită 
cu multă cheltuială. Și au stat în această biserică 250 de ani, în partea din dreapta a naosului, pe locul anume zidit, unde s-au făcut nenumărate 
minuni cu tot felul de bolnavi: orbi, șchiopi, surzi, epileptici, paralizați etc.

La data de 27 decembrie 1888, racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva s-a mutat în noua Catedrală Mitropolitană a Iașului, cu binecuvântarea 
Marelui Mitropolit Iosif Naniescu.

Bibliografie
• Viața și minunile Cuvioasei Maicei noastre Parascheva cea nouă și istoricul sfintelor ei moaște, Melchisedec Ștefănescu, București, 1989.
• Dan Ioan Mureșan, Autour de l’élément politique du culte de sainte Parascève la Jeune en Moldavie. În: L’empereur hagiographe. Culte des saints et monarchie byzantine et 

post-byzantine. Ed. Petre Guran în colaborare cu Bernard Flusin, București, Colegiul Noua Europă, 2001.

Aceasta biserică a fost construită în anul 1856, folosindu-se material rezultat din demolarea 
bisericii vechi, construită tot din caramida pe același loc. Nu se cunosc numele ctitorilor, prin 
tradiţie s-a păstrat știrea că această biserică s-a ridicat numai prin contribuţia în bani și în muncă 
a întregii obște parohiale.

Suprafaţa clădită este de 187 mp și a păstrat până în prezent forma și dimensiunile iniţiale. Stilul 
arhitectonic este cel comun vechilor biserici locale, având îmbinate elemente bizantine cu gotice. 

Biserica are forma de navă cu un turn la intrare, care 
ţine loc și de clopotniţă. Turnul are o înălţime de 25 m 
si o lăţime de 4 m, cu 4 ferestre în dreptul clopotelor, 
acoperite cu table de lemn. În turn se găsesc 2 clopote 
și o toacaă de metal. Un clopot e turnat la turnătoria 
Patriarhiei ”Plumbuita„ din București în 1966, având 
o greutate de 222 de kg. Celălalt clopot de 40 kg nu se 
știe când și unde a fost turnat.

Interiorul bisericii este în formă dreptunghiulară, atât 
naosul cât și pronaosul, iar altarul în formă semicirculară. 
Plafonul construit din bârne de brad,are suprafaţa plană 
cu câteva ornamentaţii în tencuială. Pardoseala este din 
scândură de brad. Biserica nu are pictură murală, nici în 
interior nici în exterior. Iconostasul este în întregime din 
lemn sculptat și bronzat, având icoane fixe dispuse în trei 
rânduri, pictate în stil bizantin, lucrare executata în anul 

1936, de către pictorul Laurenţiu Moldovan, iar sculptura executată de Rudolf Lorenz din Sibiu.
Reparaţii mai importante s-au făcut în anul 1955 când a fost zugrăvit interiorul și în anul 1966 când 

a fost renovată toată tencuiala și a fost vopsit întreg exteriorul. În anul 1968 s- a facut electrificarea 
bisericii, în anii 2011- 2013 s-au realizat lucrările de pictură în fresco la interior de pictorii Tudor 
Torje şi Ioan Căzilă, cu ajutorul consistent al sătenilor, al autorităţilor locale și centrale.

Preoţi cunoscuţi care au slujit în Biserica Ortodoxă din Alțâna: Simion Tatu, Dionisie Tatu 
1871, Ioan Petrisor 1900-1930, Pompei Trifu 1930-1944, Vasile Chescu 1944-1950, Petru Tarziu 
1950-1951, Filip Crisan 1951-1959, Ilie Popescu 1959-1986, Mircea Popescu 1986-1996, Nicolae 
Neagu 1996-2005, Stoia Mircea 2005-2022, Călin Ionuţ-Gheorghe 2022.

Pr. Călin Ionuț-Gheorghe

O muscă în Sfântul Munte.

O poveste tulburătoare despre descoperirea credinței,

de Vasilis G. Frangopulos (Editura Sophia, București, 2020, 295 pg.)

Am zâmbit când i-am citit titlul, apoi m-am bucurat de conținut. Ziceți de nu e de zâmbit: Vasilis G. Frangopulos, O muscă în Sfântul Munte. O 

poveste tulburătoare despre descoperirea credinței. Traducerea din limba greacă și notele sunt ale lui Dumitru Constantin-Emanuel, multe dintre note 

depășind cu mult exigența unei simple traduceri de roman, îmbunătățind cultura cititorului cu privire la istoria Sfântului Munte și a Greciei moderne.

Povestea este simplă. Iorgos, ateu și cârtitor fără seamăn, ajunge să lucreze în Muntele Athos pentru a supraviețui crizei economice. Intră în 

contact cu lumea pe care a înjurat-o, urât-o și refuzat-o o viață – Ortodoxia. Se întâlnește cu strașnicul Părinte Ilarion, un munte de sinceritate și 

practică monahală și ucenicește pe lângă acesta, el neliniștitul. Cartea este un minunat ghid de cuprindere în inimă a Împărăției lui Dumnezeu fără 

nici o forțare de sens, o carte de pedagogie și comunicare a Revelației cum rar, foarte rar am avut la îndemână. Și la noi au scris astfel Dumitru 

Beleneș ori Al. Lascarov-Moldoveanu, Olga Greceanu ori Lidia Popița, ca să scriu doar câteva nume. Duhul povestirii îndeamnă la mediație și liniștit 

„școlire” duhovnicească și mi-a adus aminte de propriile mele îndoieli și popriri în cunoaștere, a înviat în colțul buzelor zâmbetul- bătrân, constat-al 

celui care asemănându-se cândva lui Iorgos nădăjduiește să ajungă un...Ilarion. Chipurile monahilor, misiunea în lumea aceea ca o rezervație de 

Har, bucuria redescoperirii peisajelor athonite, pentru cine a călcat un pic prin văioagele din Sfântul Munte descrierile sunt balsam la rana dorului 

de înălțimi, cunoașterea și recunoașterea unor obiceiuri și elemente de viață athonită te duc cu gândul la realismul poveștii. Înțesată cu multe, 

forte multe fibre de morală vie, povestirea te ține aproape de text. A, și o explicație. La începutul romanului, văzând căpoșenia lui Iorgos, Bătrânul 

Stareț îi spune: „Ascultă, deci, un cuvânt care nu e rod al înțelepciunii mele ci al unui bătrân luminat: Dacă vezi lucrurile cu ochii unei albine, 

pe toate le vei vedea ca mierea. Dacă însă le vezi cu ochi de muscă, toate le vei vedea murdare”. Și după ce fratele acesta oarecum răzvrătit se 

depărtează, dinaintea Icoanei Maicii Domnului, Bătrânul albit în privegheri se roagă cu voce frântă către maica Domnului: „Împărăteasa tuturor, o 

muscă a intrat în Grădina ta. Tu, care alergi grabnic înaintea oricui te cheamă și împărtășești durerea noastră, a tuturor, mijlocește la Fiul tău să 

îl miluiască! A pierdut calea, să nu-și piardă și sufletul!” (pg. 21).

Aceasta este povestea, un om în căutarea sufletului său, care află pe Dumnezeu...

(Pr. Constantin Necula)  Sursa: tribuna.ro

Biserica
Sfânta Cuvioasă Parascheva

din Bârghiș

Biserica
Adormirea Maicii Domnului
din Alțina

Lecturi pentru suflet

Pr. paroh, Stanciu Horia

Lecturi pentru suflet

Îmi place tare mult să citesc și deschid orice carte îmi iese în cale. Azi am răsfoit o carte de poezii: „Contraste”, 
de Laurian Graef. Am deschis la poezia „Suntem săraci”, în care poetul spune:

„Suntem săraci în sufletele noastre
Căci mulți s-au depărtat de Dumnezeu
Umblând pierduți pe culmile sihastre
Purtând povara hainei de ateu

 Când ești sărac trăiești în suferință
 Strivit de supărări și de necaz,

Doar resemnarea și calea spre credință
Îți pot da speranță și necaz.”

Poezia m-a trimis cu gândul la Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, Luca 16,19-31.
Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr sunt personajele acestei pilde: unul negativ, celălalt pozitiv. Ca în basme, aș 

spune, acolo unde binele învinge întotdeauna răul.
Bogatul trăia în lux (se îmbrăca „în porfiră și în vizon”) și petrecea „în chip strălucit” în fiecare zi. Săracul Lazăr 

(lui îi știm și numele, în traducere „Dumnezeu ajută”) stătea la poarta bogatului, plin de bube, suferind, așteptând 
să primească măcar resturi de la masa bogatului.

Situația celor doi pe pământ este prezentată în doar câteva fraze. Nu avem prea multe detalii, nu sunt multe de 
spus. E clar: unul trăiește bine, îndestulat, altul suferă, bolnav, părăsit, uitat. În schimb, lumii de dincolo îi sunt 
dedicate mai multe versete. Învățăturile sunt mai bogate. Înțelesurile mai utile „celor ce au urechi să audă”.

Bogatul s-a bucurat din plin de revărsarea bunătății divine, atât cât a trăit. În fiecare zi a vieții sale pe pământ. 
Și nu bogăția este cea care l-a împiedicat să ajungă „în sânul lui Avraam”, ci împietrirea inimii sale, indiferența 
față de cel aflat în suferință, neputința de a înțelege suferința și nevoia celui de lângă el. Nu l-a văzut? Nu știa că 
Lazăr stă la poartă? – Greu de crezut”! Sus, în sânul lui Avraam îi spune pe nume, îl știa! Doar că, pe cât de bogat 
era în plan material, pe atât de sărac era la suflet. Era îmbuibat, prea sătul ca să mai facă loc și milosteniei în viața 
lui. Când ești prea plin nu găsești loc pentru alții sau pentru Dumnezeu în viața și în inima ta, cu atât mai puțin 
pentru cel aflat în suferință.

Același egoism îl regăsim la bogat și după moarte. Dincolo, fiind în loc de suferință, se gândește la frații lui, pe 
care și-ar fi dorit să-i avertizeze, să nu facă la fel, să nu ajungă în același loc (unii exegeți spun că aceștia ar fi de 
fapt cele 5 simțuri, cele care l-au stăpânit în timpul viții). De fapt, tot la el și la îmbuibarea personală se gândea.

Regăsim și mândria: „trimite pe Lazăr”. Nu mă duc eu la el, să vină el la mine! Nu-i vorbesc lui direct, rog pe 
altul s-o facă în locul meu! Pentru că pot! Sunt bogat! Dar „între noi și voi mare prăpastie este” subliniază, încă 
o dată, distanța dintre cel sărac și cel bogat, atât pe pământ, cât și în cer. Acea distanță putea fi redusă doar pe 
pământ, când bogatul „a trecut pe lângă” sărac și nici nu s-a uitat la el. Acum, sus îl privea de la distanță. Ba, chiar 
îi știa și numele! Fără folos însă. Virtuțile se dobândesc în viața pământească, nu după ce murim. Scara spre cer 
o construim, treaptă cu treaptă, cât trăim. 

Avem pe Moise și pe prooroci, avem Evangheliile, pe Sfinții Apostoli sau pe Sfinții Părinți. Învățăm și punem 
în practică aici, în lumea aceasta, nu în cea de dincolo. Dacă vrem!

Săracul Lazăr s-a învrednicit de „sânul lui Avraam” nu pentru că era lipsit de bunurile materiale, ci pentru că 
și-a exersat virtutea răbdării, a credinței și a nădejdii. Stătea și aștepta, neputând să se miște din cauza bolii. Nu 
striga, nu cerea, nu batjocorea, nu cârtea împotriva celui bogat. Ba, s-ar fi mulțumit și cu resturi. Câinii au rămas 
singurii lui prieteni. Iar suferința, în nădejdea și credința în Dumnezeu, i-a dat putere să reziste și-i aduce mântuire, 
răsplată. Cumva, Lazăr ne învață că cel sărac ajunge mai ușor la cunoașterea lui Dumnezeu iar bogatul ne învață 
despre îmbuibare, lipsă de dragoste sau de milă. Desfătările, traiul îndestulat îl pot face pe om crud și împietrit. Nu 
mai vede suferința celor din jur. Și atunci când moare, odată cu trupul îi este îngropat și sufletul. Este dat uitării 
pe deplin. Unde să încapă Dumnezeu sau aproapele când ești plin cu de toate?!

Doar lumina din sufletul nostru este cea care ne aduce liniște, iubire, mântuire. Lumină dată de credință, răbdare, 
fapte bune și iubire față de semeni, nu doar față de Dumnezeu. Pentru că atunci când murim săraci

”...tot ce ți-a rămas este mormântul
A cărui cruce o vei purta mereu.”

așa cum minunat își încheie poezia poetul Laurian Graef.

Suntem săraci…

Feldara Luminița
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Ei s-au născut în noiembrie
AGNITA
Isar Mircea 92 de ani 04 11 Bisericii
Naicu Maria 89 de ani 10 11 1 Decembrie
Drumaș Ana 89 de ani 28 11 Floreasca
Simene Cezărica 89 de ani 28 11 Grivița
Baboș Ioan 88 de ani 11 11 Fabricii
Petrișor Stana 88 de ani 22 11 Muncitorilor
Sandu Haralambie 88 de ani 25 11 Mihai Viteazu
Hrâncu Susana 87 de ani 04 11 Horea
Fleșariu Letiția 87 de ani 07 11 Ruja
Iejenszki Gerda 87 de ani 23 11 Mihai Viteazu
Vasiu Traian 87 de ani 30 11 Crișan
Rogozan Violeta 86 de ani 02 11 Cloșca
Popelca Nicolae 86 de ani 09 11 Aurel Vlaicu
Bologa Aurica 86 de ani 30 11 Plevna
Păcurar Liliana 85 de ani 09 11 Coveș
Bucin Mărioara 85 de ani 13 11 1 Decembrie
Fleacă Octavian 85 de ani 13 11 Fabricii
Gapta Ioan 85 de ani 20 11 Muncitorilor
Vesa Marin 83 de ani 12 11 Ruja
Hârțoagă Lucreția 83 de ani 13 11 Avram Iancu
Holerga Ghergheta 82 de ani 02 11 1 Decembrie
Oliu Cornelia 82 de ani 08 11 1 Decembrie
Bărbat Eleonora 81 de ani 04 11 P-ța Republicii
Pârvu Ioan 81 de ani 07 11 Ruja
Armean Maria 80 de ani 14 11 1 Decembrie
Gabor Maria 80 de ani 14 11 Ruja
Herciu Ioan 80 de ani 23 11 Eminescu
Raicu Livia 80 de ani 24 11 Crișan

SATE
Irod Moisă 100 de ani 30 11 Ghijasa de Sus
Bauman Mihail 95 de ani 07 11 Alțina
Țânț Verghina 90 de ani 03 11 Retiș
Pupăză Maria 90 de ani 17 11 Retiș
Sbârcea Maria 90 de ani 22 11 Retiș
Dezsi Ana 92 de ani 29 11 Chirpăr
Criscă Paraschiva 90 de ani 13 11 Ghijasa de Sus 
Moldovan Aurelia 88 de ani 17 11 Țeline
Iosif Ana 88 de ani 22 11 Țeline
Aroneasa Olimpiu 87 de ani 07 11 Retiș
Lazăr Simion 86 de ani 06 11 Fofeldea
Nistor Ana 86 de ani 19 11 Benești
Țerbea Aurel 86 de ani 25 11 Dealu Frumos
Preda Eufimia 85 de ani 06 11 Alțina
Munteanu Mărioara 85 de ani 09 11 Merghindeal
Marga Elisaveta 84 de ani 01 11 Chirpăr
Coman Maria 84 de ani 20 11 Alțina
Fleșariu Eugenia 83 de ani 12 11 Merghindeal
Olai Ștefan 83 de ani 25 11 Retiș

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

ALȚÂNA
săs. ALZEN, ÄLTSEN,
germ. ALZEN
magh. ALCINA
Partea I

Legenda spune că primii sași care au ajuns pe Valea 
Hârtibaciului erau conduși de zece greavi. Cei zece au ținut 
sfat cum să-și boteze așezarea. Fiecare voia numele lui și 
atunci au hotărât că cel mai harnic va da numele. Toți însă 
au fost destoinici, așa că au hotărât ca locul să se numească 
după toți cei zece, adică All Zehn/Alzen (toți zece).
Conform altei variante, o delegație de 10 bărbați a cerut 
aprobare primului conducător al orașului Hermannstadt să 
întemeieze o așezare pe teritoriul de azi al Alțânei și au fost 
întrebați: Câți sunteți? Ei au răspuns: toți suntem 10.

Conform altei variante, numele corespunde localității 
Alozna (Alzen) de pe Rinul Inferior, locul de baștină al 
coloniștilor veniți pe aceste meleaguri. Alte surse susțin 
că numele satului derivă din Alzo, numele întemeietorului 
acestuia sau din Aliza (un vestit meșter), totodată și un 
arbore cu acest nume, care însemna „arin”. Alzenau (= 
Valea Arinilor) e și o localitate pe Rinul Inferior.

Mai există o legendă, potrivit căreia aici ar fi fost construit 
un oraș. Era prea aproape de Sibiu, așa că n-a avut sorți 
să supraviețuiască și, atunci, termenul german „Aliazu-ah”- 
All-zu-nah (= prea aproape) a dat numele așezării.

În sat au existat și câțiva evrei, ultima familie plecând în 
anul 1970.
-1291= prima mențiune documentară: „terra Saxonum  

de Olchona” (pământul sașilor din Alțina); „Gerlah et 
Stephanus comites de Olchona”

-1309 = Olczana
-1341 = Alzsina

-1349 = Alczina
-1374 = În Allzena erau 80 de gospodării, un învățător, trei 

păstori și doi săraci.
-1488 (primul recensământ) = cu 80 de gospodării, 

Alczen era cea mai mare localitate din scaunul Nocrich; 
e menționată și o școală.

-1497 = Alzen
-1500 = 80 de gospodării, 3 păstori, 2 săraci, un dascăl, o 

moară.
-1532 = 87 de gospodării (era cea mai populată așezare a 

scaunului Nocrich)
-1575 = Iacob și Eufrosina Paleolog donează bisericii 

săsești o placă de marmură, încastrată pe stâlpul nordic 
al arcului triumfal. Donația e în memoria fiicei lor, 
Despina (moartă la Alțina), înfățișată ca prunc înfășat 
cu brâie late, odihnindu-și capul pe o perniță cu ciucure, 
deasupra ei revărsându-se pletele unei sălcii. E vorba de 
o descendentă a familiei domnitoare grecești Paleolog, 
care, după prăbușirea Imperiului Bizantin, în 1453, a fost 
izgonită din Constantinopol și, prin Creta și Italia, a ajuns 
în Germania și Italia, iar, de acolo, în Ardeal. În timpul 
epidemiei de ciumă s-au refugiat la Alțina, probabil 
oaspeți ai familiei Gerendi. Aici a murit fiica lor Despina.

-A doua jumătate a secolului al XV-lea = Turcii distrug 
Alțina și duc în robie o bună parte a populației.

-1589 = Sigismund Bathori, principele Transilvaniei, 
conferă târgului Alțina dreptul de a ține două târguri 
anuale, iar în 1591 îi conferă „dreptul paloșului”.

-1683 = O incursiune turcească a lăsat un mare dezastru: 
48 de gospodării

 pustiite complet, 8 arse, 9 văduve. Doar 29 de gospodării 
au rămas intacte.

-1695 = Doar 25 de gospodării mai erau, 9 văduve, 48 de 
curți abandonate și 8 curți distruse.

-Conscripția din 1703 = 49

... continuare din numărul trecut

Prof. Mircea Drăgan-Noiștețeanu

ARCA FRUNZELOR
DOINA FILIP - Barbu

... Și zorii stau îngrămădiți de parcă 

se-înghesuie cu vietățile în arcă,

cu Noe adormind pe marea lungă 

când leagănă poveștile în dungă.

El n-avea timp să deseneze ceruri

și nici Crăciunuri pentru lerui-leruri,

n-avea târziuri răsturnate-n brume

și nici ferești la margine de lume;

Poate avea pe barca lui, frunzișuri,

ca să foșnească pe sub ascunzișuri

și hoți ce intră-n visele-i pe geam

când cade frunza de pe cer, pe ram.

Un colț de vis cu palmele de humă

își mai agață-n streașină și nu mă

așteaptă ca grăbit să trec spre- afară

prin vara frântă-n liniștea bizară ...

Cu Noe drumețesc printre copaci

când cade-n toamnă vag potop de maci 
...

pentru prieteni
te invit în tren

Poezie
Francisc Lorinczi

urcă în mocăniță
vei călători pe Valea Hârtibaciului

de la Agnita la Sibiu și retur
vizitând satele cu cetăți țărănești

care urcă în cer
cu turnurile lor

visează cu ochii deschiși și cântă
suie-te cu încredere

vom face un popas mai lung la Cornățel
unde putem merge să vedem oamenii

cum stau la poartă
îmbrăcați în straie de sărbătoare

și povestesc
știu că azi nu mai primești o astfel de invitație

oamenii s-au ascuns în case
stau cu ochii pironiți în monitoare

nu mai este la modă călătoria cu mocănița
toată inima mea e încăpătoare
poți lua loc în primul vagon

e pentru prieteni clasa I
vom opri
cum nu

în halta Bolovani
să ne umplem brațele cu ciorchini de struguri

și să ne răcorim cu o cupă de apă
scoasă proaspăt din fântână

vom asculta cum curge apa Hârtibaciului
prin lunca de smarald

la întoarcere vom opri la Vărd
unde suntem așteptați cu Henklesch proaspăt de pe vatră

cum numai mami știe să facă
după o rețetă veche săsească

Nimb
În sălașul lacrimei umbra n-are contur,

e o maestră a deghizării,

caracatiță tolănită hieratic

în nimb de haos primordial.

Tâmpla, lampă lovită de fluturi,

loc fâstâcit de gravitații.

Sub ea izvorul luminii fecunde

și nevăzuții îngeri, transparenți.

Destinul tău înecat, vrea aer – cerul

stă proptit pe-un curcubeu interzis -

viermii vor aripi să zboare spre ținuturi de vis.

Nevăzuții îngeri, pitiți în ascunzișuri – indiciu

e scrâșnetul pe care-l auzi când

zdrobesc în palme frunze de siliciu.

Pământul a mucegăit, omenirea e putredă,

polii au încărunțit în ere de osândă.

În cimitire, cu tăcute morminte,

atomii nopții de zgură ning negru,

peste înflorite păduri de oseminte.

Locul meu care e, Doamne?

IOAN GLIGOR STOPIȚA

Toamna de miere
Un soare domol, de început de toamnă, așternea 

o lumină blândă, de miere, peste dealurile din jur.
Urcam prin Hacăn, spre Moină, iar drumul de 

pământ  era uscat, doar urmele rafurilor de la 
căruțe încrustate în pământul tare, păreau niște 
șerpi lungi și negri, urcând șerpuit spre vârful 
dealului.
Legănam în mână un băț lung, de corn, cu un 

mic cârlig la vârf, iar lemnul lucios îl simțeam 
rece în palmă.
Mergeam la adunat măceșe, iar dealul Moinii, 

brodat de răzoare era „locul nostru”.
Eram vreo cinci și, așa, în cârd ca gâștele, eram 

niște copii fără griji, fără gânduri, cu toată bucuria 
și libertatea pe care ti-o dă inocența copilăriei.
Nu ne trimitea nimeni, dar, toate plecările 

noastre, după burluci, sânziene, frăguțe,  cireșe  
amare,  ciuperci, nu erau altceva decât aventuri, 
pe care mintea noastră de copii le scornea.
Ajungem sus și ședem pe buza dealului, cu tot 

satul în fața noastră. Încercăm să ghicim ale cui 
sunt casele care se întrezăreau printre pomi, 
ghidându-ne după turlele celor două biserici.
Scoatem din buzunarul șurțelor feliile de pâine 

unse cu untură, lustruim câte un măr pe haine și 
mâncăm,  râzând cu gura până la urechi, de doi 
măgari care dorm în picioare lângă un păducel.
Tufele multe, cu ramuri lungi, arcuite, pline de 

măceșe roșii ca focul, mari și lucioase, se întind 
în linie pe buza răzorului.
Ne aliniem și noi și prindem ramurile lungi, 

cu cârligul, trăgându-le aproape de noi . Ne 
strecurăm mâinile, agil, cu grijă, ferindu-ne de 
ghimpi, luând măceșele una câte una. Nu aveai 
cum să scapi fără zgârieturi, dar nimeni nu făcea 
vreo tragedie din asta.
Fugim de la o tufă la alta, lăsând măceșele mici 

pentru păsările cerului. Câțiva câini flocoși de la 
stână,  ne hămăie plictisiți. Ridică doar capul din 
iarba unde erau culcați la soare, ca și cum, soarele 
domol și  lumină blândă i-au moleșit .
Sus, pe deal, pădurea, ultima noastră frontieră, 

era o mare de galben, de verde, de castaniu, iar pe 
margine, câte un sânger explodat în roșu, încerca 
să adune în frunze vara.
Funigei lungi păreau niște funii care legau 

dealurile de cer, de cerul ăsta prea albastru și 
prea rotund,  asigurându-ne, ei funigeii fragili, 
că cerul rămâne al nostru.
Coborâm cu trăistuțele pline, odată cu soarele, 

roșu ca frunzele de sânger, lăsându-se între cei 
doi stejari care străduiau drumul Noiștatului.

Azi, mirosul de la dulceața de măceșe, ce fierbe 
domol pe plită, mi-a adus pe retină dealurile 
copilăriei mele, pierdută odată cu toamna de 
miere, printre cei doi stejari care străjuiau drumul.

Lenuța Barbu
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Pe data de 14 octombrie 2022, în sala mare de ședințe a Primăriei Orașului Agnita s-a desfășurat 
Conferința de închidere a Proiectului Erasmus+ nr.2021-RO01-KA121-VET-000006257, astfel 
am celebrat Zilele Erasmus+, acțiune desfășurată la nivel european. În cadrul acestei conferințe 
am împărtășit din experiențele noastre trăite în mobilitățile desfășurate în anul școlar 2021-
2022 în Portugalia și Spania. Promovarea valorilor europene la nivel de achiziții este unul din 
obiectivele acestui proiect. Starea de bine a fost prezentă în această întâlnire, participanții au 
fost impresionați de proiectele realizate de către participanții la stagiile de pregătire practică. A 
fost o întâlnire cu rost, cu bucuria revederii cu toți cei 45 de elevi participanți în stagii.
„Am fost onorați de prezența doamnei Inspector Anca Voineag, a domnului primar Alin 

Ciprian Gull Schiau, a domnului viceprimar Hîrțoagă Paul, consilieri locali, Emilia Elisabeta Toma, 
Gabriela Doina Soare, Costel Murgoci, Alin Mihai Vezure și bineînțeles a doamnelor director Otilia-Bogdana Lăstun și Luminița Trofin Feldara. Au fost 
prezente si cadrele didactice participante în proiect, Andrei Anca Florinela, Zămăcău Cornelia Ștefania, Anghel Denisa, părinți și elevi. Participarea în 
astfel de proiecte produce schimbări majore atât la nivel mental, comportamental cât și la nivel de achiziții! Am retrăit momentele frumoase petrecute 
împreună, locurile și oamenii noi pe care i-am întâlnit. Erasmus + – a state of mind!”, transmit reprezentanții Primăriei orașului Agnita.
Proiectul Erasmus+VET, nr.2021-1-RO01-KA121-VET-000006257 este cofinanțat prin programul Erasmus+ pentru educație, formare, tineret și sport 

în Europa al Uniunii Europene. Scopul principal al proiectului este creșterea 
calității formării profesionale în specializări din domeniile: Industrie textilă 
și pielărie, Comerț și Electronică – Automatizări, prin stagii de pregătire 
practică în context european în vederea creșterii șanselor de inserție facilă 
pe piața muncii la finalizarea studiilor, prin cooperare internațională și 
mobilitate în scop educațional.
În data de 30 noiembrie 2022 se încheie acest important proiect european 

desfășurat în instituția noastră. Proiectul are ca obiective:
a) Dezvoltarea competențelor profesionale prin efectuarea stagiilor de 

pregătire practică în companii europene de profil în vederea facilitării 
tranziției pe piața muncii.

b) Dezvoltarea competențelor cheie și a celor transversale cross-curriculare 
pentru elevi proveniți din medii sociale cu risc de excluziune în contexte 
de învățare non-formale.

c) Elaborarea și integrarea unor instrumente curriculare, web 2.0. în 
pregătirea practică de specialitate, în acord cu noile schimbări de paradigmă intervenite în procesul instructiv-educativ.

Grupurile – țintă în cadrul proiectului au fost 45 de elevi din învățământul liceal și profesional, domeniile Industrie textilă și pielărie, Comerț, Electronică 
Automatizări care au desfășurat în anul școlar 2021-2022 stagii de pregătire practică în Portugalia și Spania.
Rezultatele tangibile obținute în cadrul acestui proiect au fost: documentul de mobilitate Europass, certificate de participare la stagiul de 3 săptămâni 

, Suplimentul Europass la certificatul de calificare, jurnalul de practică al participantului, portofoliul stagiarului, broșura și banner-ul proiectului, proiecte 
și fotografii realizate de către participanți, rapoarte ale activităților desfășurate în cadrul proiectului.
Beneficiile obținute în urma stagiilor efectuate de către participanți putem aminti: dezvoltarea unui 

comportament specific unui loc de muncă în care accentul se pune pe produse de înaltă calitate, 
dezvoltarea competențelor cheie și rezultatelor învățării specifice acestora, competențe antreprenoriale, 
competențe sociale, dezvoltarea competenței de comunicare într-o limbă străină, limba principală a 
proiectului fiind limba engleză, dezvoltarea de  competențe de sensibilizare și de expresie culturală-prin 
integrarea în echipele de lucru ale organizaților de primire, prin participarea la programul cultural care 
a constat în vizitarea și cunoașterea 
monumentelor reprezentative 
ale orașelor Barcelos, Porto, 
Guimaraes, Braga, Lisabona, 
Granada, Cordoba, Gibraltar, 

Malaga.
Partenerii proiectului sunt atât organizații intermediare care au asigurat serviciile de 

cazare, masă, transport local, INTERCULTURAL ASSOCIATION MOBILITY FRIENDS 
Barcelos și MEP Europrojects GRANADA SL, dar și parteneri de primire, cei care au 
asigurat desfășurarea în condiții foarte bune a stagiului de practică a participanților, 
Com-prensa Impressão Têxtil, BARCELOS/Portugalia, Acacio Servicios Telematicos S.L , 
GRANADA/Spania și  Servipoli Unipessoal, LDA, BARCELOS/Portugalia. Laura Nițu

Copiii din Nocrich au adunat gunoaiele din sat – Au cărat sacii cu o căruță trasă de măgar
de Magdalena Ceaușescu

Mai mulți adolescenți și copii din Nocrich au demarat marți, 11 octombrie, o campanie de ecologizare în propriul sat. Din dorința de a trăi într-un mediu 
cât mai curat, cei mici „și-au unit forțele” pentru ca satul lor să fie unul curat.

Umăr la umăr, mai mulți copii din Nocrich au strâns saci de gunoaie de pe marginea străzilor din sat. Aceștia au avut la dispoziție o căruță trasă de un măgar 
în care au pus sacii cu deșeurile adunate. Voluntarii care au luat parte la campania de ecologizare au fost copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani.

Nicu, Vali, Dani, David, și Melisa sunt numele câtorva dintre copiii care au avut grijă ca satul lor să fie mai curat, fără pungi de plastic și alte gunoaie aruncate 
pe marginea străzilor. Datorită lor, zona Valea Lungă din localitate este acum curată. Copiii vor participa la o nouă campanie de ecologizare vineri, când vor 
face curat într-o altă zonă din sat.

Săteanul care a coordonat activitatea copiilor, Marin Toader, ne-a spus că inițiativa de strângere a gunoaielor din Nocrich nu este la prima ediție – o 
campanie asemănătoare a avut loc în primăvara anului trecut. Motivul pentru care a ales să transporte gunoaiele cu căruța trasă de un măgar a fost acela de 
a capta atenția copiilor și de a face activitatea distractivă. „Vreau să creez o mișcare în rândul tinerilor din zonele denigrate. Nu au încredere în ei înșiși pentru 
că de cele mai multe ori sunt marginalizați. Prin această campanie m-am gândit că pot să le stârnesc spiritul civic și să îi încurajăm și pe alții, pentru că ei o să 
fie viitorul țării și ne bazăm pe ei”, ne-a declarat Toader.

Copiii din Brădeni au fost primari pentru o zi în cadrul unui proiect al Arhiepiscopiei Ardealului
Copiii din Brădeni au fost primari pentru o zi în cadrul unui proiect al Arhiepiscopiei Ardealului
Vineri, 02 septembrie 2022, copiii din comuna Brădeni, județul Sibiu, au avut parte de o activitate deosebită organizată în cadrul proiectului 

„Solidari cu copiii singuri acasă!”, prin inițiativa Arhiepiscopiei Sibiului și sprijinul Primăriei comunei Brădeni, intitulată „Primar pentru o zi”.
Activitatea s-a desfășurat în sala de ședințe a Primăriei comunei Brădeni, în prezența primarului Liviu Modoi, a pr. Cristian Vaida – secretar 

eparhial, expert grup țintă, a d-nei Claudia Costea – responsabil tehnic, a d-nei Gabriela Răduleț – asistent social din partea Arhiepiscopiei 
Sibiului, a cadrului didactic angajat în proiect – dna. Iulia Braga și a asistentului social al comunei – dna. Elena Radu.

Activitatea are ca scop integrarea în comunitate a copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, dezvoltarea abilităților de 
comunicare, responsabilizare și socializare.

Potențialii candidați au prezentat în fața colegilor care sunt îmbunătățirile pe care le-ar aduce ei în viața comunității, dacă ar fi aleși primari.
În urma votului copiilor, Marza Ileana Denisa a fost aleasă „Primarul copiilor”. Copiii au fost deosebit de interesați și au participat cu entuziasm 

la activitate.
Primarul în funcție al comunei, dl. Liviu Modoi, a primit din partea Înalt preasfințitului Laurențiu Streza Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul 

Ardealului, diploma de aleasă apreciere pentru susținerea și implicarea constantă, pe care le-a manifestat în cadrul acestui proiect.

Primăria Orașului Agnita
gazda Conferinței de închidere a Proiectului Erasmus+


