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

Publicație lunară a Asociației Valea Hârtibaciului

Gazeta Hârtibaciului
(Marcu, 10.44)

Ploaia măruntă, de toamnă târzie, s-a oprit 
puțin pentru ca agnițenii să poată cinsti cum se 
cuvine Ziua Națională a României.

Pentru aceasta s-au adunat în fața 
monumentului eroilor din parcul Axente Lene, 
unde preoții parohiilor din Agnita au săvârșit un 
Tedeum. După momentul religios, Dragoman 
Ioan, primarul orașului le-a mulțumit celor 
prezenți pentru participare, urându-le un 
călduros La mulți ani! și invitându-i la Casa 
de Cultură „Ilarion Cocișiu” pentru a participa 
la un spectacol artistic dedicat agnițenilor cu 
ocazia acestei mari sărbători.

Ioana Bogdan, prezentatoarea spectacolului, i-a salutat pe cei prezenți și l-a invitat în scenă pe preotul 
Florin Zamfir Robu. 

Acesta a făcut o scurtă prezentare a evenimentelor care au precedat Marea Unire și i-a nominalizat pe 
delegații din plasa Agnita care au luat parte la Mare Adunare de la Alba Iulia. 

A urmat un spectacol de cântece patriotice și jocuri populare care au creat în inimile spectatorilor 
sentimentul de mare sărbătoare. Fiind în apropiere de sărbătorile de iarnă, din spectacol n-au lipsit colindele 
și o frumoasă priceasnă cântată de Ioana Bogdan.

A fost un spectacol de înaltă ținută artistică, pe măsura evenimentului sărbătorit, realizat de profesorii Ioan 
Sârbu și Doina Părău și primit cu bucurie de cei prezenți.
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GAZETA HÂRTIBACIULUI
Le urează tuturor locuitorilor acestor locuri minunate 

sărbători fericite.
Nașterea Domnului s-o prăznuiască cu bucurie alături 

de cei dragi iar noul an să le fie plin de împliniri!

LA MULȚI ANI !
ZIUA ROMÂNIEI SĂRBĂTORITĂ LA AGNITA

După o experiență reușită în 2018, anul acesta la Hosman a avut loc a II-a 
ediție a târgului de Crăciun organizat 
de mai mulți actori locali: Centrul pentru 
întâlnirea Tineretului Europa / Cetatea 
Hosman, Fundația Biserici Fortificate, 
Forumul Democrat al Germanilor Sibiu, 
Asociația Hosman Durabil și marca 
regională „Din Hârtibaciu, cu drag”.

La târgul organizat în curtea casei 
parohiale a bisericii evanghelice au 
fost prezenți 20 de producători locali, 
hârtibăceni cu produse agricole și de 
artizanat. De prezența acestora s-au 
bucurat peste 400 de vizitatori și mai ales 
cei peste 50 de sași hosmăneni care au 
avut parte de o atmosferă frumoasă împreună cu localnicii și cu vizitatorii din toată 
țara . Nu s-au savurat numai produse ci și diferite momente culturale - concert la 

biserica luterană, colinde prezentate de 
femeile din Hosman și la sfârșitul târgului 
un concert de la faimoasă Caravana 
Gipsy Jazz din sat cu cântece țigănești și 
colinde internaționale, cântate împreună 
cu publicul. 

Târgul de Crăciun din Hosman s-a 
bucurat de sprijinul Direcției pentru Relații 
Interetnice. Organizatorii se pregătesc 
deja de a 3-a ediția pentru anul viitor, 
fiind convinși că va fi și mai reușită.

J. Cotaru
Foto Dragoş Dumitru

TÂRGUL DE CRĂCIUN DE LA HOSMAN
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„Moșneagul stând pe culme drept
A fost la drum o călăuză
Și-n vremea aspră și ursuză
El cu furtunile-a dat piept”

Colindul „Brad Bătrân”
acad. N. Iorga)

CRĂCIUNUL DINTR-O IARNĂ TRANSILVANĂ
Să presupunem că ne-am afla pe înaltul vârf al 

Negoiului Munților Făgăraș. Acei munți cărunți 
care încă din miez de toamnă aveau piscurile 
acoperite de albul zăpezilor și de acolo, de 
sus de tot, privirea ne coboară către istorica și 
creștineasca zidire bisericească și monahală de 
la Curtea de Argeș, pentru ca pe cealaltă parte a 
muntelui să alunece lin, la vale, până sub zidurile 
falnicei Mănăstiri a Brâncovenilor-martiri de la 
Sâmbăta de Sus. Şi, astfel, pe retina ochilor 
noștri se va statornicii un încântător crâmpei 
din imensul tablou pitoresc al acestei mândre 
țări, aflată la început de un nou drum, prefațat 
de sărbătoarea sfântă a Crăciunului și de cea 
a Anului Nou. Prilej de a ne readuce în minte 
de plăcutele întâmplări ale îndepărtatelor ierni 
din ținuturi transilvane și constat cu bucurie că 
din toate românismele frumoase și adevărate, 
vrednicul țăran hârtibăcian a păstrat atât vechiul 
obicei al pârlitului cu paie al porcului tăiat cât 
și cel de a afuma chișca ardeiată, piperată și 
usturoiată a sarmalelor de Crăciun; Că feciorii 
Sadului Mărginimii Sibiului nu au dat uitării 
tradiția din străbuni de a coborî din vârf de 
munte un falnic trunchi de fag, în jurul căruia 
vor invita fetele satului la jocul învârtitelor și 
sârbelor, pentru ca în a 4-a zi a Crăciunului să 
se ducă cu toții la tradiționala întâlnire a junilor 
mărgineni de la Săliște, iar de Sfântul Ioan 
Botezătorul la Tălmăcelul alaiurilor călăreților 
și carelor alegorice ale nedeii creștinești și 
populare: „UDATUL, ÎN APA DE CLEŞTAR, 
A IONILOR și IOANELOR” . Numai baciu’ 
gurean Dumitru Ștef „al Ciobanului”, va avea 
cu totul alte preocupări, el urmând să aștearnă 
pe răbojul ultimelor 12 file ale calendarului 
stare a vremii anului care vine și cu toate că a 
trecut dincolo de cel de-al 95-lea prag al vieții 
sale, „Nea’Mitruţ” nu își aduce aminte să nu 
fi fost adevărate prevestirile sale privitoare la 
vremea fiecărui anotimp. Ca urmare el ne poate 
spune că prima parte a iernii va fi sărăcăcioasă 
în zăpezi și că vor urma viscole tare viscolite și 
geruri mult prea geroase, astfel încât crescătorii 

de vite și de oi trebuie să își drămuiască cu 
grijă fânurile și otăvurile din şurile grajdurilor 
vacilor, bivolițelor și cailor, ca și din cele 
ale saivanelor și stânelor din munţi și de pe 
dealuri în care oile-mame au prins a făta mieii 
vestitori ai îndepărtatei primăveri; Fierarul-
potcovar al Jinei, Nicolae Prode, meșterește, 
încă de pe acum, foarfecele oțelite pentru 
tunsul văratec a lânii oilor, iar gospodinele-
țărănci și academiciene ale creației populare 
românești Maria Ciucă din Poiana Sibiului, 
Silvea Tecoanţă din Alțina văii Hârtibaciului și 
Rodica Ispas din Avrigul văii Oltului, în după-
amiezile de iarnă „şcolesc” copilele-eleve în 
netăinuite taine ale mai vechilor meșteșuguri, 
precum torsul cu fusele furcilor a caierelor de 
lână, in și cânepă; năvăditul și țesutul firelor cu 
nerăzboinicul război al țesutului covoarelor și 
păretarelor, ca și în îndemânarea broderitului 
iilor, cămeşelor, pieptarelor, catrințelor și 
basmalelor cu ața acului și degetarului de cusut, 
în vreme ce de pe largile sau mai strâmtele 
ulițe ale satelor vor răzbate, până la auzul lor 
fin și muzical, tânguitul fluierelor și cavalelor 
ciobanilor, peste care se vor suprapune cântările 
pricesnelor și colindelor colindătoare: „Trei 
păstori se întâlniră” și „Steaua, sus răsare ca o 
Taină Mare”.

PE DERDELUŞUL DE ALTĂ DATĂ
Nu știu alții cum sunt, dar eu când văd că, 

în sfârșit, după lungi așteptări prinde a ninge 
zdravăn peste țară, simt că dau în mintea 
cuminților copii de țărani ai satelor și astfel, 
cuprins de o nestăvilită bucurie de viață, uit de 
toate tristețile și de toate supărările. Iar dacă 
cumva mai am și norocul să îmi iasă în cale 
mulți copii, cu multe sănii, și de departe să-i 
aud cum vin țipând, atunci degrabă mă prind 
cu ei la joacă, și mă-mping, și sar râzând, prin 
zăpadă fac mătănii, vrând-nevrând și dacă m-ar 
ține băierile inimii mele bătrâne, atunci de 
bunăseamă că aș sta cu ei la joacă până când, 
făcându-i-se milă de mine, badea „Mitu’ Ștef al 
Ciobanului” (cel mai cuminte și cu multă minte 
om bătrân al satului sibian Gura Râului) m-ar 
chema în casa lui călduroasă și primitoare ca să 
cinăm împreună cu ai săi copii, gineri, nurori 
și nepoți. După care, cocoțat și înfofolit într-
un călduros cojoc ciobănesc, să mă așez lângă 
birjarul cailor cu zurgălăi, înhămați la sania 

lină-lină, cu tălpicii din lemn, a lui „Niculiță 
a Petrei”. Astfel încât să mi se pară drumul la 
întors acasă nu numai mult prea scurt și tare 
plăcut, dar și o repetabilă și nostalgică plimbare 
dintr-o îndepărtată zi de iarnă adevărată a anilor 
copilăriei mele. Nu de alta, dar așa cum erau ei de 
bine potcoviți, acei doi cai înspumați, frumoși și 
ascultători au luat-o pe drumul lung și cunoscut 
al hotarelor gurenilor și poplăcenilor-ardeleni, 
„ multi-milionari în dolari americani”, precum 
în filmele cu regretatul actor Ilarion Ciobanu, 
după care m-au „deșertat”, într-un târziu, lângă 
secularul „drum de fier” al tramvaiului care face 
legătura Răşinariului poetului Octavian Goga 
și filozofului Emil Cioran cu Muzeul ASTRA 
din Pădurea „Dumbrava Sibiului”. Uitasem să 
vă spun că la căderea acelei seri, trecând pe 
lângă Școala Gimnazială „Aurel Decei”, din 
Gura Râului, i-am auzit pe copiii-elevi ai acelui 
mândru sat de munte recitând și cântând, alături 
de profesorul lor de muzică, Ioan Motronea, 
poezia „Iarna pe uliță”, creație de inspirație 
locală, din anul 1896, a năsăudeanului George 
Coșbuc. Așa cum se crede că tot el ar fi gândit și 
compus, în aceeași așezare a Mărginimii Sibiului, 
încântătoarele poeme „Nunta Zamfirei”, „La 
oglindă” și „Dușmancele”.

URĂRI DE TOT FELUL,
CUM SE UREAZĂ PE LA ROMÂNI
-Să fiți troieniți de gânduri bune și biruiți de 
bucurii!
-Să fiți purtați prin viață numai de gânduri și 
de fapte bune!
-Din sufletul vostru să răzbată mireasma 
îmbietoare a cetinei de brad!
-Să vă înmiresmeze casa rășina parfumată a 
bradului veșnic verde! 
-Hristos se naște, Slăviți-L! Hristos s-a născut, 
Iubiți-L!

Crăciunul a venit și iarăși ne cuprinde
Şi sunt din nou flori dalbe și este Lerui-Ler,
Sub brazi și prin nămeți îngenunchem Colinde,
Cu lumânări în mână și ochii către Cer!
Mulți și sănătoși ani, alături de cei dragi ai voștri!
Iar la anul care vine, n-ar fi rău să fie bine! 

Sibiu, luni, 16 dec. 2019
Ioan Vulcan-AGNITEANUL

Au trecut treizeci de ani de la un nod important pe firul vieții 
poporului român. Nu știm nici acum ce s-a întâmplat cu adevărat. 
A fost o revoluție, așa cum ne place să credem, sau a fost o lovitură 
de palat a nomenclaturii, ori o tentativă de lovitură de stat din partea 
unor forțe din afară? Sau, poate, un amestec din toate acestea? Nu 
știm. Și, foarte probabil, generațiile care au trăit acel moment nu 
vor ști. Poate generațiile viitoare vor avea norocul să afle adevărul 
refăcând puzzle-ul istoriei.

Întâmplător, sau nu, acest nod s-a suprapus peste importanța unui 
alt nod de pe sfoara istoriei. Și cel mai bine sugerează acest lucru o 
expresie care, la acele momente, ne-a intrat în suflet: „De Crăciun 
ne-am luat rația de libertate!”

Creștinii sărbătoresc în această perioadă nașterea lui Christos: 
Christmas – Nașterea, Nöel – Nașterea (franceza veche), Natale – 
Nașterea, Navidad – Nașterea, Rozhdestvo – Nașterea, Weihnahten 
– Noaptea Sfântă (a nașterii).

Sau un echivalent referitor la acest eveniment: 
Crăciun. Pe care nu-l pot traduce ca „naștere”. 
Dar pe care îl pot lega de Moș Cracă, sau Moș 
Crăcilă, cel care aduce în dar o cracă (nuia, băț) 
cu muguri anunțând schimbarea anului și venirea primăverii. Rol 
pe care, mai nou l-a preluat Moș Nicolae – nuiaua pentru copii care 
nu au fost cuminți.

Dacă sărbătoarea creștină are un moment clar în istorie – nașterea 
Mântuitorului – Crăciunului nostru nu îi este aplicabilă identificarea 
temporală. Știm doar că este anterioară Nașterii pentru că „Iisus s-a 
născut în noaptea de Crăciun” așa cum spune una dintre minunatele 
noastre colinde. Iar altele fac referire la flori, flori de măr spre 
exemplu, care apar doar primăvara, la schimbarea anului. Toate 
sugerând că sărbătoarea Crăciunului este una a schimbării anului. 
Peste care s-a suprapus Nașterea la momentul creștinării societății.

Bogăția tradițiilor, a colindelor, a semnificațiilor, a activităților 
obligatorii în perioada sărbătorii (curățenie, haine noi, vizitele 
sociale, uratul – atât de câtre copii cât și de către adulți etc.) nu 
face decât să accentueze această împortanță. Puține, foarte puține 
popoare ne pot face concurență în această privință. În lume le 
numeri pe degetele de la o mână. Multe dintre popoarele vecine au 
împrumutat de la noi iar dintre popoarele mari, multe nu au deloc 

asfel de tradiții. La popoarele germanice, spre exemplu, nu există 
colinde ci doar cântece religioase care se cântă în biserică.

Oricare i-ar fi rădăcinile, sărbătoarea Crăciunului este una extrem 
de importantă pentru poporul român. Iar momentul 1989 îi sporește 
importanța pentru că „ne-am luat rația de libertate”. Ne-am eliberat.

Filozoful de la Păltiniș, Constantin Noica, spunea că „Un om 
eliberat e unul scutit de anumite piedici; un om liber, în schimb, 
e unul înzestrat cu anumite putințe”. Acum treizeci de ani am dat 
deoparte anumite piedici din calea națiunii. Dar am devenit liberi? 
Ce putințe sau puteri avem de atunci? Facem chiar tot ce vrem, ca 
națiune sau indivizi?

Limbajul fizicii ne-ar spune că „s-a mărit numărul gradelor de 
libertate” adică putem face mai multe lucruri ca înainte. Dar mai 
mult înseamnă oare mai bun?

Marea majoritate a celor care învinovățesc vechiul regim fac 
referire la faptul că nu puteau pleca liberi din țară. Acum putem.

Dați-mi voie să fac o paralelă. Haideți să 
asemănăm regimul comunist cu părinții dintr-o 
familie. Comuniștii nu te lăsau în străinătate 
pentru „te va corupe capitalismul decadent”, „este 

o societate violentă”, „ai nesiguranța zilei de mâine” și te țineau 
în interiorul unei țări în care îți ofereau „egalitate”, „securitate”, 
„siguranța zilei de mâine”. Acționau întocmai cum acționează astăzi 
părinții dintr-o familie. Nu își lasă copii singuri pe afară „din cauza 
anturajului”, „dacă te pierzi”, „să nu mănânci bătaie” și îi țin în casă 
unde „ești în siguranță”, „ai tot ce-ți dorești”, „avem grijă de tine”.

Dacă regimul comunist a greșit că încerca să ne protejeze de 
exterior atunci noi, în calitate de părinți, nu greșim făcând același 
lucru cu copii noștri? Nu vor ajunge și ei să se „elibereze” de noi?

Și, urmând logica lui Noica, la treizeci de ani de când ne-am 
eliberat ce putințe avem? Suficiente cât să ne simțim liberi? 
Suficiente cât să fim liberi? 

Cu siguranță o putință avem. Și am avut-o și înainte.
Să sărbătorim Crăciunul alături de cei dragi. Să ne bucurăm de 

sărbătorile de iarnă și să ne urăm cu drag și dragoste …

Crăciun fericit tuturor !
Cătă V.

De la Poliție …
Întrucât în perioada premergătoare 

sărbătorilor de iarnă se intensifică traficul, 
atât cel pietonal cât și rutier, este necesară 
intensificarea controalelor rutiere în vederea 
împiedicării „incidentelor” rutiere să devină 
„accidente”.

Ca urmare a unor astfel de controale au 
fost depistați în trafic conducând sub influența 
alcoolului B.A.I. de 22 ani din Bârghiș și 
B.I. de 45 de ani din Apold, Mureș având o 
îmbibație alcoolică de 0,62 mg/l și respectiv 
1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, după 
cum a relevat etilotestul. La Bruiu, numitul 
T.D. de 58 de ani din Toarcla, Brașov, a fost 
identificat conducând un tractor rutier având 
aplicate plăcuțe cu numere de înmatriculare 
false, din verificări rezultând că acesta este 
neînmatriculat. Tot din verificări s-a constatat 
că seria de șasiu nu corespunde cu restul 
datelor autovehiculului precum și faptul 
că șoferul tractorului nu avea permis de 
conducere. La Agnita a fost depistat V.C. de 
47 de ani din Sibiu care conducea un ansamblu 
rutier format din autoturism și remorcă a cărei 
greutate totală depășea masa maximă admisă 
de categoria permisului de conducere deținut.

Un control efectuat la Brădeni a oprit în 
trafic o autoutilitară care transporta puțin peste 
un metru cub de lemne de foc, lemne pentru 
care nu existau documente de proveniență. 
Verificările au arătat că lemnul fusese sustras 
de șoferul autoutilitarei, M.N.R. de 31 de ani 
din Apold, Mureș, pentru folosință personală. 
În locul căldurii de la lemne acesta s-a ales 
cu frisoane de la dosarul penal deschis pe 
numele său.

Într-un alt control, desfășurat pe raza 
orașului Agnita, polițiștii au fost nevoiți 
să forțeze oprirea unui vehicul care nu a 
respectat semnalele agentului care efectua 
controlul. Conducătorul auto a fost identificat 
în persoana lui B.A.M. de 26 de ani, din 
localitate care avea un motiv foarte întemeiat 
de a nu opri la control, respectiv lipsa 
carnetului de conducere.

Înăsprirea controalelor nu a însemnat, însă, 
și lipsa evenimentelor rutiere. L.R.G. de 29 de 
ani din Hosman, conducând pe raza localității, 
încearcă să evite un animal aflat pe carosabil, 
pătrunde pe contrasens și intră în coliziune cu 
un autoturism condus regulamentar din sens 
opus. Din accident au rezultat trei victime, 
cu răni minore ce nu au necesitat internarea.

Un alt eveniment a avut loc la Agnita unde 
doi minori au căzut victime ale neglijenței 
lui SI de 63 de ani din localitate. Acesta nu 
a curățat parbrizul mașinii, înghețat după 
o noapte geroasă, și conducând astfel nu o 
observat minorii care traversau regulamentar 
pe trecerea de pietoni. Deși au necesitat 
internare, vătămările suferite de minori, nu 
au fost foarte grave. Tot pe raza orașului 
neadaptarea vitezei la un carosabil acoperit 
cu polei  a făcut ca vehiculul condus de 
N.R.D. de 49 de ani să lovească un alt vehicul 
parcat, din impact rezultând rănirea ușoară a 
conducătorului auto.

A fost solicitată opinia Serviciului de 
Medicină Legală Sibiu cu privire la cauzele a 
două decese care au avut loc pe raza localității 
Benești unde a fost găsit decedat P.D. de 
72 de ani din Negrilești, Vrancea și Pelișor, 
în cazul lui K.I. de 32 de ani din localitate, 
găsit decedat la domiciliu. În nici unul dintre 
cazul nu există suspiciuni de comitere a unei 
infracțiuni dar relevantă va fi necropsia celor 
două persoane.

Întrucât în această perioadă, a sărbătorilor 
de iarnă, este uzuală folosirea petardelor și 
artificiilor, vă reamintim că există o lege care 
reglementează utilizarea acestora. Cei care 
le folosesc trebuie să aibă peste 16 ani iar 
materialele pirotehnice folosite să fie din cele 
de divertisment și să se încadreze în categoria 
F1, respectiv care pot fi folosite în spații 
restrânse în interior, conform informațiilor 
de pe eticheta produsului. Persoanele care nu 
respectă condițiile și termenii de utilizare ale 
produselor pirotehnice riscă amenzi sau chiar 
închisoare de la 3 luni la un an.

Dacă tot am făcut referire la această 
minunată perioadă a sărbătorilor de iarnă, 
polițiștii de pe Valea Hârtibaciului vă urează

Crăciun Fericit !
An Nou cu sănătate, împliniri și bucurii !

și vă reamintesc că au fost și sunt …

… mereu alături de dumneavoastră !V U L C Ă N I S M E

Editorial
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Scaunul săsesc Nocrich, ca formă administrativ-teritorială pe Valea 

Hârtibaciului (alături de scaunul Cincu Mare) apare în 1349, într-un proces 
de hotărnicie între Cisnădie și Șelimbăr (preot Friedrich Müler- Nocrich 
1869-1874).
După alte surse1, Scaunul Nocrich data încă de la 

1291. Între Nocrich și Alțîna a existat un conflict ce a 
durat mai bine de 200 de ani, pentru reședința de scaun 
și dreptul de târg (Marktrecht).
În 7 rânduri (1361, 1456, 1492, 1574, 1575, 

1579,1588) reședința Scaunului este la Alțâna (Sedes 
Oltzona). De la 1588 se fixează, definitiv, la Nocrich.2

Populația localității Nocrich era, relativ, mică în Evul 
Mediu. La 1488, conscripția (recensământul)3 notează, la 
Nocrich, 35 gospodării locuite, 2 nelocuite și 2 preoți iar la  
Țichindeal 23 gospodării locuite, 1 nelocuită și 1 preot. De 
Scaunul Nocrich aparțineau 13 localități (preot  Fr. Müler): 
Alțâna (Alzen), Apoș (Absdorf), Benești (Bögendorf), 
Il imbav (Evlenbach), Glâmboaca (Hoverdorf), 
Fofeldea (Hochfeld), Hosman (Holzmengen), Chirpăr 
(Kirchburg), Nocrich (Leschkirch), Marpod (Marpod), 
Săsăuși (Sachsenhausen), Țichindeal (Zieganthal), 
Pelișor (Magarei).
În 1543 satul Androchel (Underten) este distrus de 

turci iar teritoriul aparținător este împărțit între Alțâna, 
Nocrich și Chirpăr. 

Odată cu trecerea vremii, populația 
crește, cu excepția sec. XVI (1554, 1573) 
și sec. XVII (1603, 1695) când sunt 
consemnate epidemii de ciumă.
În 1695, în Nocrich existau� 32 gospodării 

locuite, 5 cu văduve, 25 gospodării 
părăsite.
La 1850, populația din Nocrich� număra 

958 persoane, fără precizarea originii 
etnice(probabil, cei mai mulți erau sași?).
În 19224 în Nocrich, trăiau 1214 locuitori 

(R: 277, U: 46, G: 688, e: 6, alții: 197 
(țigani?) 
Anul 1941 consemnează o creștere 

spectaculoasă a românilor. În total erau 
1393 oameni, dintre care: 604 români, 
770 germani, 9 maghiari, 1 evreu, 1 trecut 
la alții (?)5.
La recensământul din 1966, în Nocrich 

trăiau 1426 locuitori: 837 români, 579 
germani și 10 maghiari.
Recensământul din 20026 atestă practic, 

dispariția germanilor din Nocrich: 1174 
total populație; 1166 români; 3 maghiari; 3 
rromi (țigani); 1 german; 1 rus (lipovean).
Funcționarii Scaunului Nocrich7 erau 

aleși de către Adunarea Scaunului sau 
numiți de către împărați (după1700):

- Judele regal (Königsrichter)- numit de 
împărat
Judecătorul;
- 4 jurați (asesori); notarul, secretarul, 
chirurgul. Toți erau salarizați ai Scaunului 
dar aveau și alte beneficii. Beneficiile 
acestor funcționari erau mari și proveneau din obligațiile (fără plată) ale 
locuitorilor din satele Scaunului:
- Judele regal: 150 cosași; 144 secerători; 60 de oameni la îmblătit; 10 
care la adunat fânul; 108 pluguri, la arat.
- Judecătorul scăunal: 70 cosași; 92 secerători; 30 îmblătitori; 13 care, 
la fân; 54 pluguri.

Evenimente notabile din viața localnicilor din Nocrich
În 1488, la recensământul amintit al populației, se menționează și școlile 

cu limba de predare germană ? (flamandă  ? ) iar la 1578 cunoaștem și 
primul învățător din Nocrich, Petrus Techter, venit de la Sibiu.8

La 1589, Nocrich devine „oppidum” (cu drept de a ține 2 târguri pe an). 
Acum, Nocrich devine centru de olari, organizați într-o breaslă căreia 
toți olarii din Scaun îi plăteau o cotizație anuală de 1 florin. Principele 
Transilvaniei  Sigismund Bathory este cel ce acordă localității Nocrich 
dreptul de „jus gladii” (aplicarea pedepsei capitale9).
Cu ocazia vizitei principelui Mihail Appaffi, ultimul principe al 

Transilvaniei, sub suzeranitate otomană, se construiește (sau se repară 
?) Turnul slăninilor (al funcționarilor) și se marchează evenimentul 
printr-o inscripție, datată 167310. Printre cei nominalizați pe inscripție este 
și Michael Brekner, tatăl lui Brukenthal, ca judecător de Scaun.
La 1679, olarul Benedecth Hienz este jurat al Scaunului Nocrich iar în 

perioada 1683-1684 este jude regal (Königsrichter).
La  începutul secolului XVIII, împăratul Carol al VI-lea numește jude regal 

pe Michael Brekner și îl înnobilează, devenind Michael von Brukenthal.

Între 1769-1773 se realizează Lexiconul geografico-militar Iosefin (Iosif 
al II-lea) unde apare și localitatea Nocrich, ca târg, sediu de Scaun, cu 
parohie și biserică Evanghelică dar și cu credincioși români (ortodocși și 

greco-catolici)11.
Anul 1773 aduce la Nocrich un personaj ilustru: împăratul 

Iosif al II-lea. În vizita pe care o face în Transilvania, pleacă 
de la Sibiu spre Cincu și apoi zona Sighișoara, oprindu-se, 
pentru scurt timp, la Nocrich.12

În 1784 staționa la Nocrich, un divizion de cavalerie13, 
trimis să reprime pe simpatizanții răscoalei lui Horea, 
Cloșca și Crișan.
În 1798 se prăbușește turnul clopotniță al Bisericii săsești 

(vechea Biserică, construită în stil romanic) iar în 1800 
are loc un incendiu devastator. Aceste evenimente vor 
conduce la construirea noii biserici14 (actuala Biserică 
Evanghelică).
În timpul revoluției de la 1848-1849, trupe austriece 

conduse de generalul Puchner, staționează 2 zile la 
Nocrich15.
În 1859 se construiește noua școală („Școala germană” 

de azi)16 în vecinătatea turnului Slăninilor, din vechea 
cetate.
La mijlocul sec. XIX se formează o organizație de pompieri 

iar în 1864 se înființează corul german din Nocrich17

În 1876 se înființează așa-numitul „pământ regesc”, 

ocazie cu care se desființează și scaunele 
săsești18. 
În 1901 se ridică sediul administrativ al 

comunei, ce va deveni, din 1921, sediul 
Plasei Nocrich(astăzi, clădirea Școlii 
Gimnaziale Nocrich19). În aceeași perioadă 
se construiesc: localul Școlii românești (azi, 
sediul Primăriei Nocrich) și Căminul Cultural.
Primul Război Mondial (1914-1918) a 

afectat și comunitatea germană din Nocrich: 
clopotele Bisericii Evanghelice au fost 
sacrificate pentru necesitățile de război, mulți 
etnici germani au căzut pe front în diferite zone. 
Monumentul din curtea Bisericii Evanghelice 
are încrestate numele celor ce și-au pierdut 
viața, ca eroi de război. Este remarcabil că, 
în cimitirul Bisericii Evanghelice s-a ridicat un 
monument simplu (un simplu zid) cu numele 
celor căzuți în apropiere de Nocrich (germani, 
maghiari, români !, pe același monument !). 
Monumentul este practic necunoscut!
Al Doilea Război Mondial (1939-1945) cu 

participarea României (1941-1945) a produs 
alte jertfe. Pentru o parte a comunității 
germane a urmat o altă perioadă foarte 
grea (1945-1949), deportarea germanilor 
în Uniunea Sovietică, pentru munca de 
reconstrucție. Ultima săsoaică din Nocrich, 
deportată în Uniunea Sovietică și revenită 
acasă a fost doamna Bela Sofia, de la care 
am auzit despre lupta pentru supraviețuire în 
lagărul de muncă.
În 1964, Corul mixt din Nocrich a ținut 

spectacole în Agnita, Sibiu, Făgăraș, Brașov, 
Sighișoara dar și la București, sărbătorind centenarul corului din Nocrich.
În 1990 se ține în Căminul Cultural, ultima petrecere a Vecinătății sașilor 

din Nocrich (Cârligele ?). între 1990-1995, populația localității Nocrich a 
scăzut cu 872 de persoane20, majoritatea fiind sași, plecați în Germania. 
Doar în 1990 au plecat 492 de persoane. Anul 1990 marchează sfârșitul 
comunității germane din Nocrich, după mai mult de 700 de ani de locuire 
pe aceste plaiuri.
În anul 2015 Asociația sașilor din Nocrich, domiciliați în Germania, a 

reușit să determine Consistoriul Evanghelic din Sibiu să facă o reparație 
capitală Bisericii Evanghelice. Argumentul memorabil al celor din Asociație 
a fost că „nu pot privi, cu nepăsare, să se distrugă munca strămoșilor lor”.

Prof. Achim Mihuleţ

Note
1 M. Halmaghi, Monografia satului Fofeldea, pag. 33, Ed. Etape, Sibiu, 2012
2 M. Halmaghi, Monografia comunei Nocrich, pag. 7
3 Erhardt Andree, Monografia comunei Nocrich, Muz. Valea Hârtibaciului, Agnita, pag. 3-4
4 Erhardt Andree, Monografia comunei Nocrich, Muz. Valea Hârtibaciului, Agnita, pag.5
5 Erhardt Andree, Monografia comunei Nocrich, Muz. Valea Hârtibaciului, Agnita, pag.20
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7 Erhardt Andree
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11 Colectiv, Transilvania izvoare de geografie istorică, jud. Sibiu, Ed. SUVENIR, Sibiu, 2016, pag. 192
12 Răzvan Pop, Istoria orașului nostru, Sibiu
13 Erhardt Andree, Monografia comunei Nocrich, Muz. Valea Hârtibaciului, Agnita, pag. 7
14 Gustav Müler, material republicat
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16 Clopotul Școlii germane, Cabinetul de istorie, Școala Gimnazială Nocrich
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Dragostea de sat și de obiceiuri i-a determinat pe retișenii născuți și crescuți 
în spiritul tradițiilor acestei vetre de credință și spirit românesc, dar plecați 
pe alte meleaguri, să revină acasă pentru a vesti Nașterea Domnului, prin 
vechile colinde care mai demult umpleau satul în ajun de Crăciun.
Inițiativa grupului Hârtibaciul din Retiș coordonat de Radu Drăgan, s-a 

bucurat de sprijinul primarului Liviu Modoi și la Căminul Cultural din Retiș 
și s-a organizat un minunat concert de colinde la care au participat cete de 

colindători și interpreți de mare valoare.
Concertul a fost prezentat de îndrăgita hârtibăceană Lia Maria Bologa, 

bucuroasă să revină în satul care, în anii începutului de carieră, i-a oferit 
cadrul coregrafic pentru cântecele sale, Rara retișană înscriindu-se în 
tezaurul folcloric al văii 
Hârtibaciului.
După o scurtă 

dar emoționantă 
prezentare aceasta 
le-a colindat retișenilor 
minunate colinde din bogatul ei repertoriu și două împreună cu interpretul 
Nicolae Rusan care le-a oferit 
spectatorilor colinde din zona 
Alba Iuliei.
Alt interpret, primit cu 

aplauze a fost Iuliu Andrei 
Românică de la Radio Mureș 
care a încântat cu colinde din 
vatra de cultură românească 
Mureșul superior. În afara 
colindelor tradiționale acesta a 
prezentat o minunată colindă 
țigănească dar și o variantă de 
colindă a cunoscutei balade 
Miorița.
După ce acești îndrăgiți 

interpreți de folclor autentic 
românesc și păstrători și 
cultivatori ai tradițiilor au 
deschis spectacolul, a venit 
rândul cetelor de colindători 
să bucure inimile spectatorilor.
Pe scenă a urcat o familie din 

Boiu care a pregătit 
casa și masa  cu 
colaci, pâine carne și 
cârnați pentru primirea 
colindătorilor. Aceștia 
au urcat pe scenă, au 
colindat de intrare în 

casă și după ce au fost primiți au dat glas unor colinde de pe zona Târnavei 
Mari din care n-a lipsit colinda fetei de măritat. După ce au fost omeniți de 
stăpânul casei, colindătorii au jucat fata și gazda și apoi le-au făcut cuvenitele 
urări de Crăciun.
A urmat apoi ansamblul Junii Cetății din Rupea conduși de neobosita 

Eugenia Nistor și talentatul taragotist Ghiorghiță Radu. Acești păstrători ai 
tezaurului folcloric au încântat cu colindele din bogata vatră folclorică a zonei 

Rupea.
În aplauzele spectatorilor au urcat pe scenă ceata colindătorilor din Retiș, 

formată din cei veniți acasă din Sighișoara, din Sibiu și din Agnita, pentru a 
colinda așa cum numai în satul lor se colinda odată. Atunci bărbații tineri, în 
ajunul Crăciunului, urcau în turnul bisericii și colinda lor răsuna peste sat, 
uneori auzindu-se și în Brădeni. Când bărbații terminau de colindat în turnul 
bisericii, două cete de feciori luau la rând casele gospodarilor şi colindau 

tot satul. Colectivizarea a depopulat satele și de Crăciun și colindătorii sunt 
nepoții celor care mai sunt în sat și colindele lor sunt cele clasice, Trei păstori 
se întâlniră și O ce veste minunată.
Grupul Hârtibaciul din Retiș au dat glas vechilor colinde, cântate în stil 

antifonic așa cum 
au colindat retișenii 
dintotdeauna. Cei 
prezenți au ascultat 
cu drag colindele, În 
orașul Viflaem, Acum 

am văzut minune, Trei crai de la răsărit și Vremea.
Împreună cu grupul retișenilor 

au colindat Ioana Bogdan și 
Marcel Părău.
Suita de colinde tradiționale 

a fost încheiată de grupul 
„Străjerii Sighișoarei” format 
din foști și actuali polițiști 
printre care și Radu Drăgan 
inițiatorul concertului, care 
fiind preocupați de păstrarea 
și promovarea tradițiilor au 
cântat colinde din mai multe 
zone dar în special din zona 
Târnava Mare.
Corul Teufania, împreună cu 

preoții Cosmin Dănilă și Țânț 
Florin au interpretat o suită de 
colinde religioase.
A urmat apoi un show de 

o jumătate de oră susținut 
de popularul interpret Aurel 
Tămaș. Alternând colindele 

cu cântece laice 
acesta și-a amintit 
de „Când era mai 
mic” până când, în 
final a constatat că 
„Viața-i trecătoare”  A 
colindat împreună cu 

spectatorii și le-a cântat de joc și aceștia au jucat.
Concertul de colinde de la Retiș a fost încheiat de interpreții hârtibăceni 

Marinela și Florin Suciu care au colindat împreună cu spectatorii, O ce veste 
minunată și Trei păstori se întâlniră.
A fost un concert minunat de care s-au bucurat interpreții și spectatorii și 

pentru care organizatorii merită felicitări.
I.Bârsan

COLINDĂTORI DE PE TÂRNAVE,
DE PE OLT ȘI DE PE MUREȘ

AU VESTIT NAȘTEREA MÂNTUITORULUI
ÎN RETIȘ, PE VALEA HÂRTIBACIULUI



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

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

Bazar de obiecte de Crăciun
Atât obiecte cu tema Crăciunului, cât și 
prăjituri de post au fost confecționate și 
făcute de grupul de copii al parohiei, sub 
îndrumarea tinerilor voluntari ai bisericii. 
Inițiativa fost luată de tineri anul acesta. 
Ei au creat astfel diferite obiecte, care 
mai de care mai interesante și originale, 
ce au pus în lumină frumoasele sărbători 
pline de bucurie ale iernii și care au fost 
expuse spre achiziționare în holul Casei 
de Cultură din Agnita. Banilor adunați din vânzarea produselor li s- a dat o destinație clară și sigură, atât pentru 
a continua acțiuni pentru tinerii și copiii parohiei anul viitor, cât și pentru  cazuri care necesită sprijin financiar.

Pachețelul bucuriei. Fii parte la dar!
Tot de la începutul 

lunii decembrie, cu 
ajutorul mai multor 
persoane din parohie 
sau din afara acesteia, 
în localitate a fost 
derulat un proiect 
des t ina t  copi i i lo r 
Școlii primare din 
Coveș.
Acesta a a constat în 

oferirea de cel puțin 
două ori pe săptămână 
a câte un pachețel cu 
mâncare și un fruct 
f iecărui  copil  din 

școală. Scopul acestui proiect a fost acela de-a 
încuraja educația și prezența  la ore  a acelor elevi, 
care au un absenteim ridicat. Proiectul s-a derulat 
în parteneriat și cu aprobarea școlii.

Participarea la concursul tradițional de colinde ,,De Crăciun pe Valea Hârtibaciului”
Duminică, 15 decembrie 2019, din Coveș o ceată de colindători, îmbrăcați toți în straie populare au făcut 

vie moștenirea culturală a satului, 
pe scena Casei de Cultură Ilarion 
Cocișiu din Agnita. Bucuria vestei 
că Hristos Se naște  a fost redată 
prin cele două colinde, specifice 

satului Coveș, ,,Iosif cu Maria intra” și ,,Izbăvire”. 
La final, în urma interpretării colindelor, frumoasa 
ceată a fost desemnată câștigătoare a locului II, în 
concurs. 

Ziua națională a României
sărbătorită în biserică
De ziua națională a României,  din Coveș, un 
sătuc mic, parte și el al  României,  s-au auzit 
intonarea imnului și altor cântece patriotice.  
Programul artistic a fost pregătit și susținut de 
grupul catehetic al parohiei,  în biserică, înaintea 
oamenilor. La final, micuții au dăruit tuturor 
persoanelor prezente stegulețe confecționate de 
ei, cu ajutorul tinerilor voluntari.

În luna decembrie a.c., în Parohia 
Coveș au fost realizate mai multe 
acțiuni, care s-au dorit a aduce 
celor în cauză starea de călători cu magii spre drumul Betleemului. Animați de dorința puternică de-a dărui, fie timp, fie energie, fie bani, ori orice altceva, Coveșul 
a devenit pentru această perioadă din an o scânteie din vremurile cu obiceiuri străbune de demult. 

Pr. Iancu Andrei

decembRie 2019

Coveșul alături de magi, spre Betleem

Era duminică. Era sărbătoare în sat. Clopotele băteau a dulce chemare și vesteau intrarea unui împărat. Mai exact, spuneau serios că Hristos vine în locul dat pentru întâlnire, ucenicilor. Printre oameni, temele erau 
pline de exaltare, dar pe marginea tăierii porcului. Clopotele băteau vuind, dar niciunul din grupul de vorbitori, atât tineri, dar și mai în vârstă ce-i drept, nu și-a ridicat vreunul căciula. Nici semnul Sfintei Cruci nu 
și l-a făcut careva.

Subiectul era mult mai arzător. În plină dimineață de duminică, tăierea porcului, dădea bătăi de cap. Bărbații au trecut la acțiune și locul rugăciunii de duminică a fost luat treptat de guițatul porcului. Gospodinele, 
nici ele nu s-au lăsat mai prejos, ci se pregăteau de acum pentru înfăptuirea pomanei dolofanului. Că, săracul, măcar lui să i se dea de pomană acum în post. Zarvă mare, Doamne! Hristos mergea prin sat pe drum, 
spre biserică. Liturghia nu începuse. Mai era un pic de timp. Nu a putut să nu vadă, în timp ce mergea, câtă voioșie într-o crâșmă exista. Toți rosteau cuvinte rugătoare, dar pentru altcineva, nu pentru El. Pe alții i-a 
privit prin geam cum cu atâta nonșalanță nu vorbeau unii cu alții, deși în familie erau, ci pe canapea stăteau privind la ecrane, ce colorat luminau. Unde-s ucenicii mei, Doamne???

Ajuns la poarta bisericii, o bătrânică și un bătrân, aduși de mult de spate își mișcau picioarele agale, sprijinindu-se de toiege, uitați și de nepoți și de fii. Un dor se vedea pe chipul lor, de-a mai intra încă o dată în 
biserică, căci putea fi chiar ultima. Speranța nu fusese pierdută. Intrând Domnul în biserică, văzu că aceasta era plină de îngerii fiecărui om din sat. Ei aveau fețele luminate, bucuroase de vederea lui Hristos, dar 
mai aveau și lacrimi în ochi prilejuite de indiferența oamenilor din sat. Hristos era singur, Doamne în sărbătoare și unu doi oameni lângă El! Creștinii din mormânt, prezenți și ei în a lor bisericuță din sat, vărsau 
lacrimi amare, poate, poate s-or întoarce ai lor la al lor Creator și să-i pomenească și pe ei în ruga lor.

După ce a colindat Dumnezeu satele, a luat la rând orașele, care forfoteau de oameni. Era sărbătoare, clopotele tuturor bisericilor din oraș băteau a veselie mare! Era ajunul Crăciunului. Se vor duce oamenii oare 
să se închine-n grabă unui Prunc? Dar toată lumea era la fel de ocupată, nu de tăierea porcului, căci aceștia se emancipase și trecuse la produse sigure, venite doar din import. Alergau spre clădiri mari, înghesuite. 
Aveau coșurile de cumpărături pline vârf. Obosiți de nervi, vărsați reciproc în gura mare unii altora, așteptau și ei Crăciunul. Se întrebă Hristos atunci, ce sărbătoresc aceștia, Dumnezeule, oare? Ei spun că așteaptă 
Crăciunul? Iar în Scripturi, văzutau ei oare că înjurătura îi dar și mâncarea îi tămâie? Fiecare-n coș avea de toate, dar în suflete era mare pustietate.

Atunci lui Hristos I se făcu milă mare și începu să plângă și rănile de pe cruce să-L doară iară. Oamenii căutau să-l omoară a doua oară. Dar unde-s colindătorii de prin sate sau cetate, a mea fiică Românie. Nu 
te-am ocrotit de veacuri de potop și robie? Unde-s ai tăi fii, care-și dădeau viața odinioară pentru mine, ca al meu prieten brav Brâncoveanu Constantin și ai lui copii. Ca acei tineri, ce murmurau în frig și în foame 
colinde duioase prin închisori și mă implorau de iertare pentru cei ce-i chinuiau cu spor?! Oare nu mi-au spus ei toți că tu te vei înnoi?

Atunci fiica România, înveșmântată în doliu, îi răspunse printre suspine: O, Doamne, câtă durere mă cearcă, Tu știi. Ai mei fii nu mai vor a mă mai cunoaște. Pe ai lor bravi strămoși i-au uitat. A lor limbă au renegat. 
Tot ce în țări străine și îndepărtate de tine văd, în inimi își iau și aplică a Ta lege în răspăr. Unde sunt? Și eu mă întreb... Nu le mai pasă, pentru că au alți dumnezei. Banul le este principalul lor sprijin, comoditatea fără 
griji și nicicând nu vor să se lase de a televizorului și internetului griji. Pe facebook, unde postează și ei clik dau, prin aceasta cred că au făcut fapte mari și sunt vrednici să mi se numească fii. Dar, atât de departe...

Atunci, un copil se arătă în față. Cu ai lui părinți, calea bisericii o învața. El colinda în gura mare că ,,Hristos se naște” și-și întreba părinții, oare cine-i Moșul, Crăciunul? Mama îi spuse că este doar Domnul, Iisusul...
Iată! În sfârșit! rosti Hristos cu bucurie, Românie mai ai nădejde, mai există fii. Sunt risipiți, încearcă de ți-i adună și-mi fă ceată de mă vestește din nou în astă țară toată și nu vei pieri!

Pr. Iancu Andrei

Hristos colindă țara de Crăciun
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Vineri, 13 decembrie 2019, persoanele vârstnice de la Unitatea 
Medico-Socială din Agnita, au fost colindați cum nu se poate 
mai frumos de un grup de colindători din satul Ruja, împreună 
cu preotul Rebegel Marius.
Pe lângă colindele tradiționale, ei au primit și daruri importante: 

nenumărate dulciuri, fructe și alte delicatese. Timp de mai bine de 
30 de minute, au fost ochi și urechi, urmărind cu drag programul 
artistic de excepție pregătit cu minuțiozitate de grupul din Ruja.
Cu emoție intensă, ei au găsit în această zi câte o ”mână” ce le-a 

adus alinare, și-au umplut sufletele cu “merindele” de sărbători, 
apoi au povestit diverse amintiri cu colindătorii sosiți să le facă 
atât de mult bine!
La eveniment au fost prezente și persoane din sectorul 

administrativ ai unității mai sus menționate, în frunte cu domnul 
contabil Zbârcea Laurean, cărora parohia le mulțumește. Așadar, 
aproximativ 40 de sacoșe, cu fructe și dulciuri au poposit în 
brațele acestor ”bunici”, atât de dornici de ceva care să le mângâie 
sufletele și să le îndestuleze mesele tradiționale de sărbători.
Mulțumiri deosebite aducem grupului de colindători din localitatea Ruja, care de peste 10 ani aduc asemenea bucurii sufletelor întristate.

Pr. Rebegel Marius, Parohia Ruja

Duminică, 15 decembrie 2019, la Casa de Cultură „Ilarion Cocișiu din Agnita”, a avut loc cea de-a treia ediție a Concursului de Colinde „De Crăciun 
pe Valea Hârtibaciului”. Acțiunea a fost demarată de Protopopiatul Agnita, în parteneriat cu Asociația „Valea Hârtibaciului” și Casa de Cultură a 
orașului. Obiceiul străbun de colindat, care amintește astăzi de vremurile de odinioară, când oamenii se organizau în cete, mergând să colinde pe la casele 
creștinilor vestea nașterii lui Hristos, a avut un impact deosebit și anul acesta în rândul tuturor persoanelor care au luat parte la minunatul concert. 
După deschiderea făcută de părintele protopop Naicu Mihai, în concurs au concertat grupuri de colindători din Agnita, Bârghiș, Benești, Coveș, Ghijasa 
de Sus și Chirpăr. Penultimii, conduși de părintele Dușescu Rareș 
și părintele Rusu Mihai, câștigătorii locului I, la ediția de anul 
trecut, au luat parte la concert anul acesta ca invitați de onoare. 
La finalul interpretărilor din partea fiecărei cete, pe scena Casei de 
Cultură, în urma jurizării s-au dat următoarele premii: grupului din 
Benești, condus de părintele Todirenchi Mihai, i s-a acordat mențiune 
specială, celui din Bârghiș, condus de părintele Stanciu Horia i s-a oferit premiul III, cetei din Coveș, condusă de părintele Iancu Andrei, premiul II, iar 
ceata de colindători din Chirpăr, condusă de părintele Rus Ioan și domnul Chirion Stănuleț a fost desemnată câștigătoare a locului I. Toate cetele participante 

au fost premiate, oferindu-i-se 
fiecăreia în parte premii, care au 
constat în diplome, icoane și bani.
Un moment deosebit l-a reprezentat, 

de asemenea, urcarea pe scenă a 
coralei Protopopiatului Agnita, 
condusă de părintele Toacșe Adrian, 
preot paroh la Mihăileni, care a 
interpretat un vast repertoriu de 
colinde în fața spectatorilor. 
Aplauzele frenetice ale publicului 
au arătat bucuria prilejuită 
de colindele cântate de corala 
protopopiatului, care a încheiat 
spectacolul de colinde. La ieșire, 
oamenii au avut posibilitatea să 
achiziționeze produse de bazar, 
confecționate sau făcute de copiii 
Parohiei Coveș, sub îndrumare 
tinerilor voluntari ai bisericii. 
Banii adunați din vânzarea 
obiectelor sau prăjiturilor de post 
vor fi alocați unor acțiuni pentru 
copii și tineri din parohie, anul 
viitor.

Pr. Iancu Andrei

Zilele tomnatice aleargă una după alta într-un ritm de ele știut. Natura întregă se supune acestei inevitabile 
curgeri temporale. Omul face parte din acest proces ireversibil al trecerii timpului.

Omul este creat de Dumnezeu spre vesnicie.
Dumnezeu Însuși veghează ca întreaga creație să-și atingă scopul dat ei, acela de a ajunge la mântuire, la fericirea veșnică, la slava adusă Lui.
Fericitul Augustin spune:” Ne-ai făcut pentru Tine, Doamne. Şi neliniştit este sufletul meu până nu-şi va afla odihna întru Tine.”
Viața omului este un non sens fară partea spirituală, fără frumusețea sentimentelor, fără măreția idealurilor, fără libertatea de a alege. Tocmai aceasta este Chipul lui Dumnezeu în om „Și a făcut 

Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie” (Facere 1,27). Omul trăiește în comuniune cu Dumnezeu încă de la zămislirea lui. Astfel intră 
în viață prin Sfânta Taină a Botezului și părăsește această viață materială tot în Biserică. Viața întreagă o parcurge omul împreună cu Dumnezeu. Ccel puțin acesta este firescul și unde se vede 
mai bine acest lucru, dacă nu în zi de sărbătoare?! Satul are o atmosferă aparte in aceste zile. Pregătirea pentru zilele de sărbatoare este în funcție de sărbătoarea ce se apropie. Pentru Nașterea 
Domnului oamenii se pregătesc prin post, rugăciune, spovedanie și ÎMPĂRTĂȘANIE.” La jumătatea lui noiembrie, o bucurie sfântă începea să-şi facă loc încet în case şi apoi cu fiecare zi care 
trecea, ea devenea şi mai mare până în 25 decembrie, când preaplinul se revărsa peste tot satul. Postul 
devenise pentru toată familia un pod pe care nu aveam cum să-l sărim nicicum şi învăţasem să-l 
trecem cu răbdare, cu multă conştiinţă şi atenţie, astfel încât nu cumva să cădem şi să atingem apa 
cu fiecare pas cu care înaintam spre bucuria cea mare” (De ce sărbătorile sunt alfel la sat de Narcisa 
Balaban Urucu, ziarul lumina.ro, 24 decembrie 2011). Tot în acestă perioadă aveau loc pregatirile 
cetelor de colindători și a tradițiilor cum ar fi Irozii ș.a.m.d. Colindele. Această tradiție, acest frumos 
obicei, acest minunat mod de a-L vesti pe Hristos, de-a vesti venirea Sa în lume, de-a vesti Nașterea 
Mântuitorului. Oamenii schimbă îmbrăcămintea, portul cel obișnuit din zilele de lucru cu hainele de 
sărbătoare, își înveșmânteză sufletele cu bunătate. În sărbătoare, oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu, 
sau altfel spus ei merg în vizită la Casa lui Dunezeu, care este Biserica. Dar nu este o vizită oarecare, 
este o împreună participare la bucurie , bucuria comuniunii a omenilor între ei și a lor cu Dumnezeu. 
Este o pregustare a Raiului, a vieții veșnice, a frumuseții făpturii omenești. Clipele petrecute în 
biserică sunt o ieșire din timp, intrăm în acel spațu al veșniciei, devenim „contemporani” cu sfinții. 

E... minunat, e frumos în sat în zi de sărbătoare, rămâne ca fiecare dintre noi să aducem în sufletele 
noastre această minunăție, această frumusețe a sărbătorilor și să o dăm mai departe celor din jurul 
nostru.

Pr. Todirenchi Mihai, 
parohia Benești

Parohia Ruja
cu Colinde și daruri pentru persoanele de la U.A.M.S. Agnita

Concursul de colinde tradiționale
„De Crăciun pe Valea Hârtibaciului”

Satul în zi de sărbătoare
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Doina Filip ( Pavel) Barbu
Ca un saltimbanc de umbre
timpul s-a-mbrăcat în frig,
leg cuvintele în tumbe
și prin litere te strig.
Luna pare-un ciob opac
în năvodul plin de plauri,
orice clipă pare - un veac,
risipit in zbor de grauri.
Îmi lipsești din alfabet
și nu știu de-i ieri sau mâine ,
chilipir de outlet
ca o coajă rea de pâine.
Mai dezbracă - te de fraze
pe la streșini aruncate,
cu destin de kamikaze
în silabe despicate.
Poți să-ncerci prin corn de cerb
îngerii să - i treci hotarul,
să respiri ușor a verb
să-mi înzăpezești altarul.
Timpul ninge clipe sumbre
ca un saltimbanc de umbre...

Ei s-au născut în ianuarie

Șoreanu Paraschiva  97 de ani 19 ian  Vărd
Stănilă Sora   89 de ani 31 ian  Mihăileni
Hârlă Nicolae   88 de ani 05 ian  Mihăileni
Bârcea Dumitru  86 de ani 04 ian  Chirpăr
Nițu Ioan   85 de ani 05 ian  Retiș
Șerban Aurelia  85 de ani 10 ian  Șalcău
Canciu Victor   85 de ani 11 ian  Șalcău
Paripaș Maria   84 de ani 06 ian  Brădeni
Șofar Ana   84 de ani 09 ian  Săsăuș
Sabie Ludovica  83 de ani 24 ian  Moardăș
Moldovan Maria  82 de ani 03 ian  Țeline
Șchiopotă Livia  81 de ani 10 ian  Retiș
Nițu Nicolae   81 de ani 18 ian  Vărd 
Aldea Livia   81 de ani 22 ian  Chirpăr
Țânț Livia   80 de ani 03 ian  Retiș
Toma Valeria   80 de ani 20 ian  Vărd

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

„Ieşiţi, fiicele Sionului, şi priviţi pe 
împăratul Solomon, cu coroana cu 
care l-a încoronat mama sa în ziua 
nunţii lui, în ziua veseliei inimii lui”

(CC 3,11)

***
Vino, iubite, am să te-nvăţ să zbori
Ca pe-un porumb cu aripi de mister,
Am să-ţi sădesc aripi la subţiori
Liberi să planăm între pământ şi cer

Muţi de splendoarea tărâmului de vis
Cu trupurile-n cruce în bătaia lunii
Să ne lăsăm purtaţi fără permis
Ca nişte petale pe nevăzute funii

Să ne petrecem viaţa în vulturi solitari
Ce sparg secundele cu tâmple de genune
Şi să ne facem cuiburi fierbinţi şi mari
Să-ncapă toate cuvintele ce le vom spune

Departe de marasm, minciună şi trădare
Să ardem nichetian într-o dragoste mare

Ioan Sligor Stopiță

Colindă, Doamne, colind
Daniela Pănăzan Lorinczi 

Colindă-mă, Doamne, în noaptea
preafrumoasă a Luminii,  eu  mă rog 
de Tine în colind sporește-mi dragostea
preafrumoasă a Dăruirii

Colindă-mă, Doamne, e timpul
împărăției și-a strălucirii neînserate,
și mă rog de Tine, venit-a  timpul 
bucuriei și-a Învierii

Colindă-mă, Doamne, cu plânsul
Tău alină-mi raza sfintelor iubiri
pe fireasca-mi trudă 
și-acoperă obrazul fulgilor cu
neprihana gângurită-a celor
pe care-i lași să vină la Tine!

Colindă-mă, Doamne, colind
cu ramuri de finic împodobind
sufletu-mi făcut sălaș
colindă-mă, Iisuse drag, colind
și mă rog de Tine
să înviez cu Tine colind!

noaptea pe dealul dumbrăvii
Gavril Iosif Sinai

în dealul dumbrăvii noaptea e specială
romantică-nrăită
cucoană foarte atentă la vibrația sufletului
la geografia peste care-și aruncă năframa
un tablou de întuneric
pătat de dumnezeu și oameni cu luminițe
agățat undeva de cer
dealul dumbrăvii
pe vremea habsburgilor era culmea cu tei
doi sunt încă aici
uneori scriu sub coroana lor
un sentiment imperial
într-o noapte aristocrată
din dealul dumbrăvii
țara făgărașului e calea lactee
reflectată în apele oltului
un cer răsturnat sub masivul făgărașului
luna rece serioasă privește
în ghemuri de stele
marpod țichindeal și chirpăr
la câte umblări nocturne
sub fire de lumină
satele hârtibăcene

SONET
Lorinczi Francisc

Sub stâncării alese ne-am așezat tăcerea
Să ne aflăm menirea lumii - ascunsă-n noi,
În tainică amiază ne pârguim iubirea
Din lacuri reci lumina se curmă în șuvoi.
Printre jnepeni ne-am tăinuit iubirea valuri
Cum hula de pe lacuri dansează-n vânt valsând,
Cum grâul îl înclină-n fermecate lanuri
Tu-mi culegi iubirea cu brațele de gând.
Ne umplem cu albastru în năvodul glaciar,
Spărgând clepsidra goală, fără de nisip ales
Clipele-nverzite se rostogolesc neclar,
Acoperiș iubirii - cerul-veșmânt neînțeles.

Prin cutele iubirii se scurge timpul aur
Și ce putem alege - să fim al vieții plaur.

SĂRBĂTORILE DE IARNĂ

Între obiceiurile tradiționale, cele ale sărbătorilor 
de iarnă ocupă locul central, datorită numărului 
și amploarea lor. Sunt foarte bine închegate și 
cu vitalitate maximă, supraviețuind, în forme 
diferite, până azi. Repertoriul lor folcloric este 
foarte bogat, el cuprinzând o gamă întinsă, de la 
colinde până la uratul cu Plugușorul și Sorcova, 
de la jocurile cu măști până la cântecele de stea 
și Irozi. Ele încep la 24 decembrie, cu Ajunul 
Crăciunului, se continuă cu Anul Nou și se încheie 
după Bobotează, la 7 ianuarie. Perioada aceasta 
de 12 zile (vechea Duodecisima) simbolizează 
cele 12 luni ale anului și marchează pragul între 
două mari răstimpuri, trecerea de la ceea ce am 
trăit la ceea ce vom trăi, de la ceea ce am făcut 
la ceea ce am dori să facem. Tot ce se petrece 
acum are ca scop împlinirea dorințelor în anul 
care vine. Urările, colindele, comportamentul 
oamenilor, de la gătirea casei și a gospodăriei, 
a îmbrăcămintei, până la mâncarea și băutura 
îmbelșugată, la cântec și dansuri, toate se fac din 
convingerea că Anul Nou este o sărbătoare de 
început, un Festum incipium. Cum va fi începutul, 
așa va fi întreg anul ce vine. Este perioada cea 
mai încărcată de obiceiuri agrare și practici 
magice din calendarul popular. În cele 12 zile, în 
satul tradițional te întâmpina o atmosferă unică, 
de basm, de intensă trăire emoțională.
Datinile și deprinderile sociale cu caracter 
augural aveau la bază credința că tot ce se 
întâmplă sau se săvârșește simbolic la început 
determină, prin analogie, aceleași efecte 
pentru întreaga perioadă ce urmează. Omul 
încerca, la sărbătorile de iarnă, bazându-se 
pe cunoștințele moștenite sau pe observații 
empirice, să prospecteze viitorul. Ba mai mult 
decât atât, omul căuta chiar să determine, prin 
analogie simpatetică, viitorul după dorințele 
sale. Sănătatea omului și norocul familiei, mana 
holdelor și a animalelor se credea că ar fi ghicite 
în anumite semne. Dar mai presus de toate, omul 
trebuia să asigure la început de an toate condițiile 
succesului, ferindu-se de gesturi și împrejurări 
care ar fi putut prejudicia reușita acțiunilor lui. El 
avea grijă să facă numai ceea ce putea fi de bun 
augur pentru anul viitor.
Iarna a fost un anotimp mereu drag sufletului 
celor de la sate, poate pentru că acum erau cele 
mai frumoase sărbători românești și creștinești, 
oamenii erau mai buni și mai luminoși, iar timpul 
parcă-și ieșea din matcă, devenind doar timp al 
sărbătorii. Iarna oamenii se strângeau mai ușor 
unii cu alții și poveștile se țeseau mai repede. Era 
timp mai mult pentru vorbe și amintiri, spuse de 
bătrânii satului ori de cei care veneau în clacă 
ori în povesti.

COLINDE de pe HÂRTIBACI

ZÂORI, ZÂORI,
Dragi surori,
Da grăghiţi cu revărsatu,
Că ne-apucă ziua-n satu
Cu murguţu de furatu

Și cu doi de căpătatu.
Ţu, ţu, ţu, murguţule,
Ţu, ţu, ţu, din pas mai tare,
S-ajungem în sat cu soare,
C-am o mândră ca o floare;
Ş-acuma pe noi ne-așteaptă
Cu coatele pe fereastă,
Cu veadra de vin pe masă.
Ţie - traista cu ovăz,
Mie - blidu’ cu scovărz’.
Ţie - găleata cu apă,
Mie - gurița câteodată.
Să hii, gazdă, sănătos,
Peste ani mai veselos;
Cu familia dempreună
Să hiţi tot cu voie bună!
Dobre Maria (lelița lu’ Geană), 68 de ani, Retiș, 
3 I 1978

PESTE CEŞTI DOI CODRI VERZI
Pare-mi soare că răsare;
Da nu-i soare răsărit,
Că mi-i Doanea-mpodobit.
Stă-n suliță răzămat,
C-un păr galbin retezat
Și se ceartă cu dom’ so,
Cu dom’ so, cu Stefan Vodă:
Nu băga slugă de grecu,
Că e grecu om frumosu
Și la masă-i bucurosu
Și la război rău fricosu.
Bagă slugă de rumân,
Că la masă-i ruşinosu
Și la război bucurosu.
Noi umblăm și colindăm,
Cestor gazde o-nchinăm.
Le-o-nchinăm cu sara bună,
La mai mulți ani împreună.
Sara din ia-sară la mai mulți ani!
Stănuleţ Ana(a lu’ Ștefan), 70 de ani, Săsăuș, 
19 VII 1980

AM PLECAT SĂ COLINDĂM
Am plecat sa colindăm,
Pe la case să cântăm,
Măruţ, mărgăritar.
Dar boierii nu-s acasă,
C-au plecat la vânătoare
Să vâneze căprioare.
Căprioare nu vânară,
Numa-un pui de căprioară.
‘Tinse puşca să-l împuște:
Hop, hop, hop, nu mă-mpuşca,
Că-s Ionu, Sânt Ion
Și-s frate cu-al vostru domn.
Rămâi, gazdă, sănătoasă,
Să plătești colinda noastră:
Cu colaci și bănișori,
Că suntem colindători.
Noi vă zicem să trăiți
Întru mulți ani fericiți!
Frățilă Lucreția (n. Herciu, Lucreția Ţăreanului), 
57 de ani, Ghijasa de Sus,1 XII 1986

Prof. Micea Drăgan-Noişteţeanu
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Ca în fiecare an școlar, noi, cei de la Colegiul din Agnita, inițiem lunar activități 
extrașcolare. Așa am făcut și de data acesta, astfel că, în luna noiembrie am 
continuat concursul județean de limba engleză, care anul acesta a ajuns la a 
treia ediție. În perioada 1-22 noiembrie 2019, Colegiul Tehnic ”A. T. Laurian” 

din Agnita a organizat  în colaborare cu Inspectoratul Județean Sibiu a treia ediție a concursului cultural-artistic de limbă engleză: „ENGLISH CUSTOMS AND TRADITIONS”.
Concursul se adresează elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal. El are ca tematică tradiții și obiceiuri englezești şi se doreşte ca acesta să valorifice întreaga activitate de la clasă prin 

expunerea și prezentarea celor mai reprezentative lucrări ale elevilor, conform programei şcolare. Anul acesta, ca și anul trecut, datorită 
mediatizării intense numărul participanților a fost mare:209 elevi, coordonați de 72 de profesori din 28 de școli din județul Sibiu și 22 din 
țară. Concursul a avut două faze (faza I - locală şi faza a II-a – judeţeană) şi s-a  adresat elevilor din Judeţul Sibiu și nu numai. Faza 
locală s-a desfășurat la nivelul fiecărei unități de învățământ, iar faza judeţeană a avut loc la Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian”. 
La această fază s-au trimis câte trei lucrări ale elevilor selectate la faza locală. Cele trei secțiuni ale concursului au fost: Creație literară 
subsecțiunea Povestire - A Scary story; Arte vizuale subsecțiunea Pictură/Desen; subsecțiunea Artă decorativă și Multimedia: 
Prezentare Power Point.

Au fost acordate diplome pentru locurile I, II, III și mențiuni. Cei mai buni de la creație literară au primit și cărți în limba engleză iar cei 
mai buni pictori, acuarele și creioane colorate. Proiectul a fost coordonat de doamnele profesor Ana Calborean și Dana Elena Zgabercea. 

Ca în fiecare an, sfârșitul lunii noiembrie este dedicat Zilei Națională- zi liberă dar  pe care o sărbătorim de cele mai multe ori la școală 
cu câteva zile înainte. 

De data acesta elevii claselor mici, dar și cele de gimnaziu și liceu , au organizat numeroase și frumoase 
activități închinate acestei mari zile. Printre aceștia, îmbrăcați în porturi populare, elevii clasei a VII-a 
au desfășurat un frumos program artistic. Îmbrăcați în porturi populare, elevii au recitat și au cântat 
numeroase cântece patriotice. Au împărțit aceste momente cu dascălii de la clasă și i-au servit pe toți 
cu  covrigi și cozonac. Bineînțeles ca nu au uitat și de ei, iar la sfârșitul 
programului s- au înfruptat din aceste bunătățuri.

Deși sunt pe final de an calendaristic, la final de semestru, când toată 
lumea culege roadele muncii, deși ne apropiem de vacanță, în școală 
se muncește mult pentru serbările de iarnă deoarece elevii, în special 
cei mici așteaptă cu înfrigurare pe vestitul Moș Crăciun. Dar despre 
aceste serbări vom vorbi în numărul de luna viitoare.

Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple sufletul de bucurie, 
încredere, speranţă şi iubire. Iar Moşul să aducă cele mai dorite şi 
neaşteptate cadouri vouă şi celor apropiaţi. 

LA MULTI ANI CU SĂNĂTATE!
Prof. Dana Elena Zgabercea

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH recunoaște modul în care tehnologia sistemelor de informații 
geografice are un impact social și inspiră educația. 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH a sărbătorit GIS Day, fiind prezentă un mod inovativ la aplicarea 
tehnologiei sistemului de informații geografice (GIS) în analiză, vizualizare, obținerea de informații 
despre datele geospațiale și în luarea de decizii, în domeniul educației.
În urmă cu peste 20 de ani, Jack Dangermond, fondatorul și președintele Esri, și-a imaginat că oamenii 
vor colabora și vor distribui informații despre cum GIS-ul (Sistemul Informaţional Geografic) afectează 
pe toată lumea. Acest lucru a dus la înființarea Zilei GIS, care a fost organizată pentru prima dată în 
anul 1999. Explozia tehnologiei geospațiale de atunci a extins această idee într-un eveniment global 
care arată modul în care geografia și aplicațiile din lumea reală ale GIS-ului fac o diferență în societate. 
Este un mod prin care organizațiile își pot împărtăși realizările și îi pot inspira pe alții să descopere și 
să folosească GIS-ul. 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH Utilizează tehnicile de cartografiere digitală GIS, folosind atât 
ArcGIS Online cât și ArcGIS Pro, în cadrul orelor de opțional “Geografie locală”, Cercului de Geografie 
“Simion Mehedinți” și a Clubului “Orașul viitorului”, din Nocrich, județul Sibiu, prof. coordonator 
Director Ionela-Luiza Stoica, prof. Mihaela Cristina Băjan, prof. Alemănuța Toader.
 Împreună cu ESRI România sărbătorim “GIS Day” alături de I.S.J. Sibiu, Inspector școlar pentru 
disciplina geografie, Prof. Constantin Dincă, Universitatea București-Facultatea de Geografie, Decan Prof. 
univ. dr. Laura Comănescu, Prof. univ. dr. habil. Elena Matei Director Centrul de cercetare CARTEDD, 
având activitatea cercului pedagogic al profesorilor de geografie din unitățile de învățământ din zona 
Valea Hârtibaciului, desfășurată în 31.10.2019 la Școala Gimnazială Nocrich. Pentru acest an am propus 
să organizam o lecţie demonstrativă cu tema “Transdisciplinaritatea – o nouă abordare pedagogică în 
predarea geografiei; utilizarea aplicației GIS în cunoașterea orizontului geografic local”. Alături ne sunt 
colegii profesori de la toate disciplinele de studiu și elevii Școlii Gimnaziale Nocrich.
Prezenta activitate este considerată activitate de perfecționare continuă conform art. 75, alin. (1) și 
art. 78 din OMECTS 5561 din 7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 
personalului din învățământul preuniversitar, profesor coordonator Alemănuța Toader, Director prof. 
Ionela-Luiza Stoica.
În noiembrie anul acesta, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH se va alătura sutelor de organizații din 
întreaga lume, în găzduirea de adunări care vor servi la aprinderea imaginației viitorilor inovatori care 
vor avansa progresul global, folosind GIS-ul. 
„GIS Day este o oportunitate minunată pentru profesioniștii din întreaga lume de a se întâlni împreună și 
de a-și împărtăși lucrurile uimitoare pe care le fac”, a spus Jack Dangermond. Organizațiile responsabile 
pentru orice, de la răspunsul în cazul situațiilor de urgență la conservarea mediului, iau parte la evenimente 
educaționale pentru a-i ajuta pe alții să învețe despre știința geospațială și despre modul în care aceasta 
afectează lumea reală pentru totdeauna. Utilizatorii noștri ar trebui să fie mândri de munca pe care o 
fac, și ziua GIS este o oportunitate să prezinte această muncă”.
Pentru mai multe informații despre modul în care ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH inovează prin 
aplicarea GIS-ului, vizitați https://scnocrich.maps.arcgis.com
Despre Esri
Esri, liderul global de piață în crearea de software în domeniul sistemelor informaționale geografice 
(GIS), inteligența locației și cartografiere, oferă cel mai puternic cloud geospațial disponibil, pentru a 
ajuta clienții să deblocheze întregul potențial al datelor, pentru a îmbunătăți rezultatele operaționale și 
de bussines. Fondat în 1969, software-ul Esri este implementat în mai mult de 350.000 de organizații, 
inclusiv 90 din companiile Fortune 100, toate cele 50 de guverne de stat din SUA și 87 de colegii din 
top 100 Forbes din SUA, precum și toate cele 15 departamentele executive ale guvernului SUA și zeci 
de agenții independente. Cu angajamentul său de pionierat față de tehnologia informației geospațiale, 
inginerii Esri au cele mai avansate soluții pentru transformarea digitală, Internet Of Things (IoT) și 
analize avansate. Pentru mai multe informații, vizitați-ne pe esri.com.
Despre Esri România
Esri România are o prezență continuă de mai mult de 25 de ani în România și este membru al Grupului 
de Companii Worldwide Esri, promovând în România politica și produsele Esri. De peste 25 de ani, ne-
am angajat să ajutăm sistemul de învățământ românesc să prospere cu ajutorul componentei software, a 
soluțiilor de curriculă și al suportului oferit în predare. Credem ca GIS-ul ajută profesorii să predea mai 
bine, elevii să învețe mai bine, iar școlile să funcționeze mai bine. Astăzi, suntem mai implicați decât 
oricând în a oferi școlilor instrumente gratuite de cartografiere online și diferite activități de învățare.
În ceea ce privește mediul universitar, Esri România cooperează activ cu universități din întreaga țară 
cu scopul de a oferi studenților acces la tehnologia GIS actuală și sprijinul necesar pentru o educație 
continuă. Politica Esri și Esri România include donații importante la universități și licee. Pentru mai 
multe informații, vizitați-ne pe esri.ro.
ÎNTRUCÂT, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH recunoaște că înțelegerea, utilizarea și aplicarea 
tehnologiei geospațiale este esențială pentru exploatarea infrastructurii noastre, susținerea resurselor 
noastre naturale și stimularea creșterii economice, beneficiind astfel de bunăstarea publicului larg din 
întreaga din zonă Valea Hârtibaciului.
ÎNTRUCÂT tehnologia sistemelor de informații geografice (GIS) ne permite să vedem și să modelăm 
relații și modele complexe pentru a răspunde mai inteligent; și 
ÎNTRUCÂT există o nevoie de promovare a cunoștințelor GIS, educație și formare tehnică pentru a 
utiliza această tehnologie în curs de dezvoltare rapidă la potențialul său maxim; și
ÎNTRUCÂT, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH recunoaște pe acei care au ales GIS-ul ca profesie 
sau ca parte a disciplinei lor de a îmbunătăți viața cetățenilor; și
ÎNTRUCÂT, recunoaștem și sprijinim eforturile organizațiilor non-profit care lucrează la activități 
pentru a îmbunătăți conservarea, serviciile, precum și diverse eforturi umanitare pentru a îmbunătăți 
lumea noastră; și 

ÎNTRUCÂT, având o zi de activități GIS deschise studenților, cetățenilor și liderilor guvernamentali, va contribui 
la promovarea educației STEM și la încurajarea altor persoane de a utiliza tehnologia pentru a face o schimbare 
în bine; și
ÎNTRUCÂT, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH se angajează să utilizeze GIS-ul în scopul luării de decizii 
informate și pentru a servi mai bine rezidenții și să ofere informații geografice utile și ușor accesibile publicului, 
ca platformă pentru inovare; 
Acum, prin urmare, eu, prof. Alemănuța Toader, profesor de geografie, la Școala Gimnazială Nocrich, județul 
Sibiu, România, proclam prin prezenta, 31 octombrie 2019, ca Ziua GIS.
Despre ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH
Satul Nocrich este atestat documentar de la 1263 , sub numele de ”terra Nogrech”, ca o localitate întemeiată de 
coloniștii sași sprijiniți de regii maghiari. Școala în limba germană se regăsește în documentele istorice locale, ca 
existând încă de la anul 1488. Peste aproximativ 100 de ani, în anul 1578 regăsim şi numele primului învățător – 
PETRUS TECHTER.
Școala în limba română s-a înființat după anul 1850, conform tradiției orale. Bătrânii satului știu că ea funcționa 
în casele oamenilor mai înstăriți, învățătorul fiind plătit de către părinții elevilor. Copiii aveau rar cărți, pentru că 
erau scumpe față de posibilitățile familiilor. Rechizitele de care dispuneau erau două: tăblița și stiloul. Tăblița era 
o bucată de lemn bine lustruit, pe care se scria cu un cărbune, apoi se ștergea cu o cârpă.
Clădirea școlii românești, construită în 1918 este folosită, în prezent, de administrația locală, fiind sediul Primăriei 
Nocrich.
Clădirea din strada spre Ghijasa de Jos, numită generic ”Școala Germană” a fost construită la 1780 conform 
inscripției de pe coșul de fum (horn).
Clădirea principală a școlii a fost sediu de plasă și prefectură și a fost construită la 1990 conform planurilor existente 
în școală, în cabinetul de istorie.
În perioada dintre cele două Războaie Mondiale s-au înființat, pe lângă școală, clase de meserii (prelucrarea 
lemnului, țesut, cusut).
Între anii 1950-1990 a funcționat și un internat care găzduia elevi din satele: Țichindeal, Ghijasa de Jos, Fofeldea, 
Ilimbav, Săsăuș, Ghijasa de Sus, Beneşti etc.
Între anii 1970-1990 școala noastră a avut și învățământ în limba germană (secția germană).
În anul școlar 1979/1980 s-a aprobat școlarizarea elevilor de clasa a IX-a și a X-a -Treapta I de liceu-cu profilul 
mecanic-agricol. Activitatea a fost sistată în anul școlar 1989/1990.
În urma demersurilor făcute pe parcursul mai multor ani , în anul școlar 2000/2001 școala noastră a fost desemnată 
pentru a fi CENTRU DE EXAMEN PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE CAPACITATE.
Începând cu anul 2002 s-au reînființat clase de meserii -profilul textile-pielărie.
Prin Ordinul M.E.C.T. nr. 28472 din 8.03.2006 instituția noastră a devenit ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII 
NOCRICH și a școlarizat elevi în cls. a IX-a și a X-a pentru meseriile textile-pielărie, până în anul 2006 și comerț 
până în anul 2009.
În prezent, titulatura instituției noastre este ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH și cuprinde următoarele unități:
Actual Școala Gimnazială Nocrich, județul Sibiu are 570 elevi.
Elevii Școlii Gimnaziale Nocrich. Județul Sibiu, România, sunt implicați în Proiectul EDuCaT, iar profesorii in 
Proiectul EDICA, alături de CCD Sibiu, proiecte cu finanțare europeană. Coordonator Director prof. Ionela-Luiza 
Stoica, facilitator prof. Alemănuța Toader, alături de cadrele didactice.

(Material realizat de profesor de istorie MIHULEŢ ACHIM)

Se întâmplă la Colegiul din Agnita

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH

Sărbătorește Ziua GIS


