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Peste 120 de persoane din satele Vărd, 
Veseud, Săsăuș și Chirpăr, majoritatea 
pensionari, au luat loc la mesele încărcate cu 
cozonaci, lichie (hencleșe) și sucuri, în sala 
Căminului Cultural din Chirpăr, invitați să 
participe la cea de a III-a ediție a  Întâlnirii 
de Crăciun.
Evenimentul a fost deschis de preotul 

Liviu Prunea cu o scurtă cuvântare și o 
binecuvântare pentru cei prezenți.
A urmat un frumos concert de colinde 

prezentat de angajații din Primăria Chirpăr, 
în frunte cu primarul Eugen Feldeoiu.
Organizarea acestei întâlniri s-a făcut prin 

Centrul de zi de socializare și petrecere 
a timpului liber, coordonat de Niculina 
Rodica Rus secretara primăriei cu sprijinul 
Consiliului Local și al Primăriei Chirpăr.
A fost un eveniment frumos, un cadou de Crăciun, primit cu bucurie de persoanele vârstnice din comuna Chirpăr.

I. Bârsan

“Dor de Eminescu...” a fost titlul proiectului educațional la care au participat elevii de la mai multe instituții 
educaționale, precum Colegiul Tehnic “A. T .Laurian” Agnita, Liceul Tehnologic Iacobeni, Școala Gimnazială 
“G.D Teusch Agnita “, Școala Gimnazială Marpod, Școala Gimnazială Alțina, Școala Gimnazială Bârghiș și Școala 
Gimnazială Chirpăr, desfășurat în perioada 13 -15 ianuarie.

Potrivit profesorului Vasile Zămăcău, scopul proiectului a constat în dezvoltarea dragostei pentru literatura română 
clasică și contemporană, cunoașterea operei și vieții poetului Mihai Eminescu și sensibilizarea interesului comunității 
locale cu privire la ziua de 15 ianuarie. Bibliotecara Ofelia Lazăr împreună cu profesorii Eleonora Tudoran, Cornelia 
Zămăcău, Daciana Domșa , Mariana Florea, Andreea Calo, Simona Iorga, Bianca Dotcos, Sorina Puian, Andreea 
Vasilescu, Anca Mira, Anca Andrei, Claudia Lepșa și Vasile Zămăcău au vorbit despre semnificaţia acestei zile. La 
sfârșitul acestui proiect, 24 de elevi au fost premiați cu Premiul I, la secțiunea de Recitare: Andreea Florea, Darius 
Manea, Marco Nicula, Edith Todor, Elisa Stoica și Mihaela Ștefan – de la Colegiul Tehnic “A. T. Laurian” Agnita, Cali 
Denis, Luminița Perșinaru, Larisa Botezatu, Victor Vaida, Roxana Florea și Liviu Avram – de la Liceul Tehnologic 
Iacobeni, Maria-Alexia Druc, Vlad Corduneanu și Diana Socol – de la Școala Gimnazială “ G.D Teusch Agnita”, 
Emanuela Bărdășilă – de la Școala Gimnazială Marpod, Georgiana Bera, Ștefana Costicea și Ștefania Cândea – de la 
Școala Gimnazială Alțina, Sebastian-Patrik Folea, Larisa Stroia și Aliona Carculea – de la Școala Gimnazială Chirpăr, 
Aura Muntean și Adelina Maria Daniel – de la Școala Gimnazială Chirpăr.

COLINDĂ PENTRU PENSIONARI

Proiectul “Dor de Eminescu”, derulat la Agnita

În preajma sărbătorii Nașterii Domnului, colindele, obiceiurile și 
tradițiile sărbătorilor de iarnă din satul românesc au fost readuse în scenă 
de cete de colindători din mai multe școli, la Căminul Cultural Stejărișu.

Spectacolul a fost realizat de elevii Școlii Primare Stejărișu (coordonator 
înv. Corina Mircea), Liceului Tehnologic Iacobeni (coordonator prof. 
Doina Părău), Școlii Gimnaziale Sadu (coordonator preotul Adrian 
Drăgușin) și Școlii Populare de Arte și Meserii “Ilie Micu” (coordonator 
prof. Doina Părău), clasa externă Agnita.

În cadrul proiectului educațional „Poveste de Crăciun”, au fost 
prezentate obiceiurile aşa cum se păstrează ele în vatra satului într-un 
spectacol tematic „Iată, vin colindători!”, găzduit de Căminul Cultural 
Stejărișu, fiind coordonate de  învățătoarea Corina Mircea”.

Spectacolul a fost încheiat de solistul Constantin Vasilescu, 
reprezentant al Văii Hârtibaciului.

„Prin derularea acestui proiect ne propunem dezvoltarea la preşcolari 
şi elevi a sentimentului de respect şi mândrie faţă de tradiţiile şi 
obiceiurile poporului român. Proiectul le oferă părinţilor ocazia de a 
vedea evoluţia copiilor, prin implicarea în derularea activităților”, a spus 
prof. Vasile Zămăcău, coordonatorul proiectului.

Cete de colindători din mai multe școli din județul Sibiu au 
vestit Crăciunul la Căminul Cultural Stejărișu
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De la Poliție …
În speranța că ați pășit cu dreptul în noul an polițiștii 
de pe Valea Hârtibaciului vă urează să fiți sănătoși, să 
vă bucurați de cei dragi și să vi se îndeplinească toate 
dorințele. Vă mulțumesc că ați petrecut sărbătorile 
„fără evenimente” și vă doresc ca și noul an să fie 
tot „fără evenimente”.
Chiar dacă au fost minore și puține, au fost câteva 
evenimente care au întunecat puțin începutul de 
an. O intrare prin efracție într-o anexă a unei ferme 
din Merghindeal a permis unor autori, deocamdată 
necunoscuți, să sustragă o importantă cantitate 
de motorină iar într-un alt eveniment, petrecut 
în Agnita, proprietarul unei locuințe s-a ales cu o 
pagubă în bani și în obiecte de valoare atunci când, 
întors acasă după o absență de două zile, a constatat 
că locuința sa a fost obiectul unei intrări prin efracție.
O familie din Agnita și-a început anul cu durere în 
suflet pentru că un membru al acestei familii, P.A. de 
84 de ani, a fost găsită decedat la domiciliu de către 
ginerele acestuia. Persoana decedată nu prezenta 
urme de violență și nici nu sunt suspiciuni privind 
comiterea vreunei infracțiuni iar cauza decesului va 
fi stabilită de Serviciul de Medicină Legală Sibiu. Mai 
mare este durerea unei familii din Vecerd căci, un 
tânăr membru al familiei, un sugar de câteva luni, a 
fost găsit decedat fără nici un motiv aparent. Și în 
acest caz tot Serviciul de Medicină Legală Sibiu a fost 
solicitat să dea un răspuns.
Doar două evenimente rutiere au avut loc în ultima 
perioadă. Amândouă cu consecințe minore. Într-
unul dintre ele, pe drumul dintre Bârghiș și Agnita, 
H.H.H. de 69 de ani din Marpod a pierdut controlul 
volanului și a intrat în șanț. În afară de pagubele 
materiale ale mașinii a existat și o victimă, C.E. de 
59 de ani din Agnita, care din fericire a suferit doar 
vătămări corporale ușoare. Vătămări ușoare a suferit 
și S.F. de 46 de ani din Merghindeal care, conducând 
autoturismul proprietate personală cu viteză 
neadaptată pentru un drum cu vizibilitate scăzută 
dar mai ales distribuindu-și atenția în activități 
incompatibile cu condusul, a pierdut controlul 
volanului și s-a răsturnat în șanț.
Ținând cont de noile modificări ale Legii Circulației 
pe drumurile publice, polițiștii au intensificat 
activitățile de control rutier în vederea sensibilizării 
participanților la trafic cu privire la aceste modificări.
În urma acestor controale a fost depistat N.V.M. de 
26 de ani din București care conducea un autovehicul 
ce avea montate plăcuțele de înmatriculare 
aparținând unui alt autoturism, așa cum a rezultat 
din verificări. Din aceleași verificări s-a constatat 
că susnumitul nu figurează în evidențe ca fiind 
posesor de permis de conducere. Tot fără permis 
de conducere și cu o alcoolemie de 0,24 mg/l alcool 
pur în aerul expirat a fost depistat S.O. de 48 de 
ani din Fofeldea.
Numitul P.C. de 46 de ani din Marpod a fost depistat 
conducând, fără să posede permis de conducere, 
un autoturism care nu avea asigurarea și inspecția 
tehnică la zi. La percheziția vehiculului a fost găsită 
o armă de vânătoare și muniția aferentă care a 
fost reținută în vederea clarificării împrejurărilor 
prezenței acesteia în autoturism.
Controalele efectuate pe raza comunei Iacobeni au 
dus la depistarea în trafic a unui autoturism condus 
de P.M. de 33 de ani din Iacobeni, persoană care 
nu figurează în evidențe ca posesor de carnet de 
conducere. Alături de acesta, în autoturism, a fost 
identificat S.A. de 21 de ani din Brădeni, proprietarul 
mașinii, care a încredințat vehiculul spre conducere 
lui P.M. știind că acesta nu are permis. Ambele 
persoane s-au ales cu dosar penal.
Cu amendă, bunurile confiscate și dosar penal s-au 
ales numiții S.F.D. de 37 de ani din Noiștat și B.E. de 
36 de ani din Chirpăr care au fost depistați într-un 
atelaj hipo încărcat cu lemne pentru care nu au 
avut documente de proveniență. Din verificări s-a 
constatat că lemnul fusese sustras de pe liziera unei 
păduri din zonă.
Au fost constatate și două situații în care conducătorii 
auto au refuzat să oprească la semnalul polițiștilor. 
Vehiculele respective au fost urmărite și imobilizate 
iar conducătorii auto identificați. Într-un caz a fost 
vorba de H.T.N. de 34 de ani din Sibiu care conducea 
fără să posede permis de conducere iar în celălalt caz 
de S.M.A. de 47 de ani din Agnita care conducea cu 
o alcoolemie de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Au mai fost depistați conducând sub influența 
alcoolului C.N.M. de 44 de ani– 0,53 mg/l și U.D.E. 
de 49 de ani– 0,83 mg/l, ambii din Agnita. La numitul 
D.D. de 34 de ani, tot din Agnita, nu a putut fi 
stabilită concentrația alcoolică din aerul expirat 
pentru că acesta consumase, nu alcool ci, substanțe 
psihotrope.
Întotdeauna la datorie, ca la fiecare început de an, 
polițiștii de pe Valea Hârtibaciului vă dovedesc că 
sunt și vor fi …

… mereu alături de dumneavoastră !

Fiecare sfârșit de an este, de regulă, un moment de tras linie și făcut 
bilanțul la ce ai reușit – sau nu – în anul ce a trecut iar fiecare început 
de an este momentul de făcut planuri, de pus dorințe. În general, peste 
partea de bilanț trecem mai repede. Nu prea ne place să ne revedem 
eșecurile, oricâte reușite am avea. Dar planuri ne facem întotdeauna. 
Și ne facem speranțe că ni se vor îndeplini dorințele.

Dacă ar fi să țin cont de oarece zvonuri cum că ar exista „în plan” 
apariția în Agnita a altor două supermarket-uri – Profi și Lidl – 
începutul de an arată destul de bine. Nu doar că reprezintă încă câteva 
locuri de muncă stabile dar înseamnă și o mai mare circulație a banilor 
în zonă. Și uite așa orașul se mai dezvoltă puțin. Se mai adaugă ceva 
la statutul de centru al Văii Hârtibaciului.

Cred însă că simpla înființare a două supermarket-uri nu este 
de ajuns. Ar fi necesară și creșterea ofertei pentru 
locurile de muncă. Din nefericire, pentru asta, mai 
avem de așteptat. Deși forță de muncă există ea este 
concentrată îndeosebi la nivelul localităților din jurul 
Agnitei. Și ca să profiți de această resursă trebuie să 
fie accesibilă. În condițiile în care orașul nu mai are 
de zeci de ani rute de transport călători cu nici una dintre comunele 
din zonă, nemaivorbind de sate, forța de muncă a devenit o resursă 
aproape de neatins. Monopolul unei anume firme de transport călători 
nu numai că a restricționat legăturile cu alte orașe, exceptând Sibiul, 
dar a restricționat legăturile și cu localitățile de pe Valea Hârtibaciului.

Din fericire, una dintre surprizele anului trecut a fost spargerea acestui 
monopol. Lucru care este, în sine, o oportunitate de afaceri. Pentru că 
permite deschiderea „la liber” a rutelor de transport călători pe Valea 
Hârtibaciului, și nu numai.

Deci, dacă ești întreprinzător și ai ceva bani de cheltuit, o companie 
de transport călători în zonă ar fi o afacere pe termen lung. Personal, 
dacă m-aș apuca de așa ceva, aș lăsa transportul navetiștilor pe seama 
firmelor cu autobuze și m-aș axa pe transportul cu microbuze.

Aș acoperi traseele cu microbuze economice, cu consum mic, de 
capacitate relativ mică (10-12 persoane, poate și mai puțin) care să 
circule la interval de 2-3 ore în toate direcțiile. Mi-aș asuma să merg 
în pierdere jumătate de an sau poate un an dar, odată învățați oamenii 
că microbuzul acela circulă de luni până duminică – nu contează vară, 
iarnă, sau sărbători legale – și ajunge în stație conform orarului, ar fi 
greu să nu scoți profit dintr-o asemenea afacere. Și mi-ar place să am 
concurență. Cu siguranță mi-ar place să fie cel puțin trei-patru firme 
care să concureze pentru trasee.

Poate așa s-ar crea noi oportunități pentru cei care vor să muncească 
și nu mai vor să piardă două-trei ore pe zi doar pe drum, cu autobuzul, 
lucrând la Mediaș sau Sibiu. Pentru că, până la urmă, acele două-trei 
ore sunt din timpul nostru, timp pe care îl putem petrece cu cei dragi 

sau în interes personal.
Tot la capitolul „planuri” ar fi modernizarea 

drumului Agnita-Sighișoara cu șanse mari să fie 
începută în acest an, precum și finalizarea lucrărilor 
de modernizare la arterele din oraș. În aceeași temă 
dar la capitolul „dorințe”, ar fi un plan de modernizare 

a drumului către Făgăraș. Cei care circulă pe acolo simt brusca diferență 
dintre hârtoapele din județul Sibiu și drumul refăcut din județul Brașov.

Ca de obicei însă, atunci când este vorba de „planuri” (în special cel pe 
bani publici), trebuie să punem înainte de orice expresia „sper că”. Sper 
că nu se vor răzgândi Profi și Lidl, sper că vor fi bani pentru drumul 
Agnita-Sighișoara, sper că vor fi bani pentru finalizarea modernizării 
arterelor din oraș, sper că se vor găsi investitori în transportul de 
călători din zonă.

Sper că după un 2019 agitat și cu răsturnări de situație, atât pe plan 
politic cât și social sau economic, 2020 să fie mult mai stabil și mai 
calm. Nu știu dacă se va întâmpla dar, ca oricare dintre dumneavoastră, 
îmi doresc.

Cătă V.

Editorial
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Deși cu temeinicia unor mult prea puţine școli adevărate, însă cu o neobosită pasiune și îndemânare 
de plugar, grădinar și crescător de animale, până la urmă am izbutit să pun și câteva „semne de 
lectură” între paginile unor cărţi bune de citit, după care n-am mai avut răgazul necesar a mă 
reîntoarce la relectura lor. Și cât de rău îmi pare acum când am ajuns la anii înaintaţi ai bătrâneţei 
mele! (85 de ani, de ”Dragobete”, luni, 24 februarie 2020).
Și cu toată această multă trecere a timpului trecut încă nu am reușit să găsesc cel mai nimerit și 
potrivit răspuns la următoarea lungă întrebare întrebătoare:
Ce aşi fi făcut mult mai mult şi mult mai bine decât ceea ce am făcut cu învăţătura scrisului tipărit 
al acelor cărţi uitate şi rămase ne citite de ochii mei şi înțelese de mintea mea ?!
Ca urmare, nu îmi mai rămâne decât să mă consolez cu propriile mele concluzii autobiografice: Că 
am trăit nu numai destul de mult, dar și cu mult mai bine decât aș fi meritat și gândit vreodată; Că 
toată trecuta mea viață s-a statornicit numai și numai în timpul și în spaţiul geografic românesc; 
Că am decupat din acei ani și esențialul răgaz de a lăsa în urma mea doi copii cuminţi, frumoși și 
talentaţ; o soţie dumbrăveancă și săsoaică autoromânizată de dragostea ei de Ţara Românească, 
vrednică gospodină, temeinic așezată la casa și nevoile ei; Un nepot dascăl de școală, plecat prea 
de timpuriu în necunocustul acestei lumi; O harnică și vrednică nuroră, inginer-profesor; Un 
maldăr de cărţi citite, sau numai răsfoite (din care nici măcar una dintre ele nu-mi perpetuează 
nici neuitarea, nici numele și nici prenumele); Un ”cufăr de recrut în cătănie, zăvorât cu un greoi 
lăcat” (geamantan) plin cu manuscrise și adnotări de tot felul; Sute și sute de articole scrise și 

rescrise, publicate și neplătite de tot mai zgârcitele și sâcâitoarele gazete și reviste tipărite pe hârtie; Vocile, gândurile, bucuriile și tristeţiile mele și 
ale miilor de oameni cărora le-am aţinut calea cu microfonul Radioului Românesc în mână, vreme de mai bine de 60 de ani.
Însă pentru a pricepe și mai bine ceea ce aș vrea eu a-ţi spune în continuare, dragă cititorule, să știi că autorul acestor rânduri a fost contemporan 
cu acele îndepărtate vremi și vremuri când sărăcuții și bunii lui străbunici, bunici și părinți-plugari lucrau din greu pământurile hârtibăciene ale 
domnilor bogați, în vreme ce ale lor strădanii erau răsplătite cu nedreapta împărțeală a bucatelor; Că am văzut multe și de toate, inclusiv rebeliunea 
legionarilor lui Zelea Codreanu și Horea Sima, precum și trista înfrigurare a plecării pe front și a reîntoarcerii din război a armatelor române; fuga 
peste graniță a trupelor germane și a celor ungurești, dar și staționarea în beție a celor sovietice de ocupație. Și apoi să mai știi și că i-am auzit pe 
sărmanii mei părinţi (Ion și Victoria), precum și pe fratele mai mare Vasile și pe sora Victorița, cum i-au ”cerșit” Bunului Dumnezeu un fel de 
iertăciune pentru că nu au putut să mă lase să merg la grădiniţa copiilor de sema mea, nevoile obligându-i să mă trimită la păscutul bivolițelor 
și la plivitul dintre cucuruze și cartofi a buruienilor pentru trocile porcilor și ieslele vitelor; la măturatul curții și a stradei din fața casei; la scosul 
gunoiul din grajd și la ducerea așternutului curat; la adăpatul vitelor cu apa scoasă din adâncurile pământului de găleata de la cumpăna fântânii; la 
împrăștiatul grăunţelor porumbeilor, găinilor și raţelor; la strânsul ouălor împrăștiate sau ”chitulate” (ascunse) prin paie,  fânuri și otăvuri. De atât 
de multă vrednicie m-am trezit că în clasa a 4-a școlară singur înjugam bivolțele lăptoase la plugul de arat și la grapa de grăpat, ”șoptindu-le” la 
urechile lor mari și pleșuve că îmi este ciudă și mânie că nu-s nici mai voinic la ridicat poveri și nici mai omenos la vorbit și mângâiat. Ca urmare, 
mă miunam singur nu numai că mă ascultau cu cumințenie, dar și că nu-și puneau mintea lor cuminte cu a mea prostuță minte.
Așadar, un trudnic și permanent zbucium, într-o mult prea grăbită și zgomotoasă lume, pentru un Om care continuă să rămână pătimaș în aș iubii 
Ţara, Credinţa Străbună, Limba Română, Neamul Românesc, Portul Țărănesc, Cântul Doinit, Trecutul Măreţ, Prezentul Trist și Viitorul Optimist 
al Patriei Sale. Și a făcut-o cum a știut și putut el mai bine, mai frumos și mai omenos!. Ca urmare, nădăjduiește ca ultima-i lacrimă fierbinte să 
întârzie cât mai mult a se zvânta în noianul îndepărtat sau apropiat  AL TĂCUTELOR TĂCERI ALE VEŞNICIEI !
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NOTĂ: În speranța de-ai îndrepta și pe strâmbii, răutăcioșii, necinsiții și războinicii acestei Lumi, el cu teamă îndrăznește să-i sugereze Bunului Dumnezeu, prin 
tăcuta sa rugă rugătoare, ca pe cei demni de mila Lui să-i reînvie la fiecare o mie de ani, „uitându-i” pe Pământ fie și numai pentru o singură clipă Cerească!. 
Bucuria urmând a le părea fără de început și fără de sfârșit!

Sibiu, sâmbătă, 25 ianuarie 2020
Ioan Vulcan-AGNITEANUL

- Dacă nu eram român, fugeam în România!.
- Chiar și când sunt în țară, tot mereu îmi este tare dor de țara mea!

(I.Vulcan)   
Cândva, veni-vor şi tăcutele tăceri

Ştiţi dacă actul dumneavoastră de identitate se află în termen de valabilitate ?
Dacă nu, verificaţi data înscrisă în colţul din dreapta-jos al acestuia. Prin lege aveţi obligaţia de a vă prezenta, cu cel puţin 15 zile şi cel mult 180 de zile înainte de această dată, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanei în vederea preschimbării acestuia. Nu lăsaţi să treacă acest termen. Este posibil să aveţi nevoie de actul de identitate la medic, la bancă, la notar sau orice altă instituţie iar un act de identitate expirat nu vă este de folos.
Pentru a vă putea preschimba actul de identitate trebuie să aveţi asupra dumneavoastră:

• actul de identitate vechi
• certificatul de naştere în original şi copie xerox
• actul cu care faceţi dovada spaţiului de locuit (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, certificat de moştenitor, adeverinţă de la primăria locului de domiciliu etc.)

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

Aţi căutat certificatele de naştere ale copiilor şi aţi constatat că au împlinit 14 ani şi nu au încă act de identitate ? Vă aşteptăm împreună cu aceştia pentru a-i pune în legalitate, cu cel mult 15 zile după împlinirea vârstei de 14 ani, 
conform legii.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei al oraşului Agnita funcţionează în sediul Poliţiei oraşului Agnita şi are următorul

Program cu publicul: de luni până vineri 08-16

Stimaţi locuitori de pe Valea Hîrtibaciului !
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Atestarea documentară a localității 
Nocrich la 1263, nu exclude așezarea 
sașilor într-o perioadă anterioară, 
mai ales că Diploma Andreanum 
(1224) numită și Bula de Aur a sașilor, 
cuprinde informații despre zone unde 
au fost așezați „oaspeții” (hospites) sași, 
printre care și zona Nocrich.

Prima biserică a sașilor a fost 
construită în stil romanic și avea 
hramul „Sf. Ladislau”. Ladislau, rege al 
Ungariei (1077-1095) a fost canonizat 
de Biserica Catolică, în timpul regelui 
Bela al III-lea, în 1192. Personaj real, 
a fost înfățișat în Cronica Pictată 
de la Viena, nu numai ca luptător 
împotriva cumanilor și pecenegilor în 
Ardeal (cavaler) dar și ca un „ales” de 
voința divină. (Un înger i-a pus pe cap, 
coroana!)

De altfel, Mihaela Kloos Ilea, în 
articolul „Satul bătrân care întinerește: Nocrich” (2013) susține părerea altor specialiști că numele Leskirch 
ar veni chiar de la sfântul Ladislau, prin transformarea acestui nume: Ladis, Laus, Leus adăugate la biserică 
(Kirch).

La 1402, apare denumirea Noua Ecclesia (Biserica Nouă). Posibil, prima construcție să fi ars, devreme ce s-a 
construit o biserică nouă. Așa s-ar justifica numele Luschkirch, ca fiind „biserica stinsă”. Până la noi dovezi 
rămâne acceptabilă și traducerea numelui satului prin „biserica din stuf ” (sau acoperită cu stuf?).

Indiferent care variantă ar fi cea adevărată, o constatare se impune: distrugerile și incendiile erau frecvente! 
Numai așa se poate explica faptul că, între anii 1507-1509, sașii 
din Nocrich primesc un ajutor din partea Provinciei Sibiu, pentru 
ridicarea unei noi biserici. În legătură cu distrugerea bisericii, 
înainte de 1500 ar putea fi prezentate, speculativ, două evenimente: 
incursiunea turcească din 1479 sau chiar marele cutremur din 
1471. Cutremurul este atestat și descris chiar pe timpul domniei 
lui Ștefan cel Mare. Specialiștii apreciază că aceste cutremur ar fi 
avut magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter iar izvoarele istorice 
amintesc de mari alunecări de teren.

Fortificațiile bisericii cetate au început să fie construite în secolul 
XIV, în jurul bisericii catolice, cu 3 nave și un turn de strajă, ce era 
și clopotniță.  

Aceste fortificații finalizate în secolul XVI au fost construite din 
piatră, cărămidă și lemn. Ele aveau rolul de a apăra comunitatea 
împotriva pericolelor pricinuite, mai ales, de incursiunile turcești 
(1421, 1432, 1437, 1438, 1442). În 1456, Vlad Țepeș provoacă și 
el distrugeri zonei, dând foc și cetății de la Hosman. Semnificativ 
este și faptul că, unul dintre turnurile bisericii-cetate din Nocrich se 
numește „turnul turcesc”.

Din discuțiile avute, în decursul anilor, cu sașii din Nocrich, am desprins următoarele idei despre apărarea 
Bisericii-cetate: în curtea bisericii exista o sursă de apă (fântână) și loc amenajat pentru făcut pâine (cuptor) și 
mâncare. De asemenea erau locuri pentru adăpostul și hrana unor animale și rezerve de lemne și alimente (făină).

Apoi existau arme pentru apărare și, permanent, un paznic al turnului de veghe. Turnul slăninilor era și el un 
loc cu hrană neperisabilă (slănină) dar el funcționa și când nu erau pericole. Acolo se păstrau slăninile fiecărei 
familii, în timpul postului dar și pe timpul săptămânii. Duminica, după slujbă, proprietarii slăninilor avea voie 
să-și ia câte o bucată de slănină, scurtând și semnul (un băț) în prezența paznicului.

Fortificațiile din jurul bisericii vechi (catolice) erau compuse din 5 turnuri de apărare unite prin ziduri de 
apărare, astfel că perimetrul cetății era un poligon cu 5 laturi. La 
sfârșitul secolului XVI se adaugă, la cetate, un „Swinger” (o curte) 
pe latura de S-SV și se construiesc alte două turnuri patrulatere. În 
secolul XVII-XVIII existau, de fapt, 7 turnuri. Începând cu zona de 
N unde se afla Turnul slăninilor (numit și Turnul funcționarilor) și 
urmând zonele V, S și E, mai erau: Turnul turcesc (Türkenturm), 
Turnul mic (Kleinerturm), Turnul prejudiciilor (Folterturm), Turnul 
torturii (Torturm), Turnul școlii (Schulturm) și Turnul semirotund 
(Halbunderturm). Până după mijlocul secolului XVI, limba folosită 
în slujbele religioase era latina. Cel puțin două dovezi concrete au 
rămas până astăzi, în biserica evanghelică din Nocrich: inscripția 
existentă deasupra ușii de intrare în biserică și cea de pe clopotul din 
1767 (ambele în limba latină!).

Anul 1517 marchează începutul procesului de Reformă în Biserica 
Catolică, prin afișarea, de către Martin Luther a celor „95 de teze”.

Sașii din Transilvania iau repede la cunoștință de principiile lui 
Luther, după ce Iohannes Honterus, tipărește lucrarea „Reforma 
religioasă”, la Brașov (1542-1543).

La 1572, sașii din Transilvania adoptă Luteranismul, de Confesiune 
Augustană. 

Vizita principelui Mihail Appafi al Transilvaniei (1661-1690) în 
Nocrich, determină reparații la Turnul funcționarilor (al slăninilor).

La ora actuală (anul 2019) se mai poate distinge, cu mare greutate, 
urma unei inscripții pe peretele de N-E al acestui turn, în orele senine ale dimineților, când soarele luminează, 
sub un anumit unghi, zidul. În urmă cu câțiva ani, prin 2009-2010, am primit de la Gustav Müller o parte 
de articol (pe o filă) în limba germană, în care autorul (posibil M. Edling ?) a transcris ce se mai vedea din 
inscripție și făcea unele comentarii.

„În partea de NE a turnului, în zona superioară, sub streașina acoperișului, e o „fereastră-ornament” cu benzi 
de profil, duble, care conțin inscripția. De altfel, mai pot fi văzute, în afara suprafeței înrămate, există și alte 
urme de scris, un rând mai lung decât scrisul principal dar ilizibil. În dreapta, sus, lângă „fereastra-ornament” 
este perfect lizibil, cunoscutul text din Scrisoarea romană 8.31: SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA 
NOS (Dacă cineva este împotriva noastră, Dumnezeu este cu noi)”.

Inscripția din spațiul înrămat, cu spații ilizibile (însemnate cu puncte orizontale N.A.) este:
....PRINCIPE TRANIAE- D. Michaele APPAFFIO-

AEDIFICAT ..... ST  HAEC TURRIS FIDE..... CURA PRAE....
ST.....R......UMED PETRI-HENC- PASTORIS GEORGI SUT. 
REGII- MICH. BREKNER SED. IUDICU-VAL. GROSS VIL. 
GEOR. FIED. SUBST.-EXISTENTIU ANNO  1673

Traducerea (probabilă) a acestui text (făcută de autorul articolului) 
este:Preafericitul conducător

-Principe al Transilvaniei -Domnul Michaele Appaffio a ridicat aceste 
turnuri pentru siguranță și apărare... Petri Henning, pastor, Georgi Sutoris 
jude regal, Michael Brekner judecător de scaun, Valentin Gross primar, 
Georgi Fiedsam viceprimar -Anul existent, 1673

Suntem siguri (N.A.) că și la vizita împăratului Iosif al II-lea, în 
1773, sașii din Nocrich s-au pregătit pentru acest eveniment.

Jurnalul împăratului, prezentat de Ileana Bozac și Teodor Pavel și 
preluat de alți autori, precizează că împăratul a plecat de la Sibiu, a 
trecut prin Nocrich, Cincu Mare, Cohalm (azi Rupea), Sighișoara și 
alte localități din Transilvania și Banat.

În 1798, turnul clopotniță al vechii biserici săsești, construită în 
stil romanic, se prăbușește. Nu cunoaștem cauzele acestui eveniment 
dar putem presupune atât starea de degradare din cauza vechimii 

construcției cât și (speculăm N.A.) urmarea cutremurului de pământ, 
din zona Făgăraș (1793) considerat de specialiști ca având 6.2 grade 
pe scara Richter!

Biserica Nouă
La 8 iunie 1800, în timpul nopții, un puternic incendiu distruge 62 

de gospodării și afectează atât vechea biserică cât și partea lemnoasă 
a fortificațiilor. Ținând cont că și turnul clopotniță se prăbușise (în 
1798) comunitatea sașilor ia hotărârea de a construi o nouă biserică, 
în spațiul curții (swinger-ului) aflat pe latura de sud a cetății.

Planurile construcției sunt realizate de inginerul constructor Karl 
Steinbach, din Făgăraș. Costul estimat de el a fost de 13.776 florini. 
Construcția noii biserici a fost încredințată meșterului zidar Josef 
Pfeiffer și dulgherului Georg Rastel, din Turnișor (Sibiu) și a costat 
8950 florini. De mare ajutor a fost și donația de 1000 de guldeni 
(florini) făcută de Samuel Brukenthal, în 1802, când își simțea 
sfârșitul aproape (decedat 1803, Sibiu).

Noua biserică a fost ridicată între anii 1803-1806 iar în 1807 
s-a demolat vechea biserică. Conform unei hotărâri a Bisericii 
Evanghelice din Nocrich (1895-1897) curtea vechii biserici-cetate și 
materialele de construcție de acolo au fost vândute administrației statului. Pentru a face loc noilor construcții 
ale statului, au fost demolate 3 turnuri (Forturm; Schulturm; Halbrunderturm) și zidurile de apărare ale cetății, 

în întregime, în anii 1901-1903 (informații: M. Edling, schiță, 1990).
Biserica este construită în stil rococo, stil clasic sau neoclasic după 

alții (M. Edling). Clădirea are bolți semicirculare și este împărțită 
în 3 segmente. Al treilea segment, cu locul corului este împrejmuit, 
în ambele părți de loje ale funcționarilor Scaunului Nocrich. Din 
inventarul bisericii fac parte:

-Altarul  -Construit în stil clasic este flancat de 4 coloane corintice 
și două amfore. În partea centrală există un tablou mare, ce îl 
reprezintă pe Isus Cristos, purtând în mână un potir. 

Tabloul a fost executat, în 1816, de cel mai important pictor din 
Transilvania, Franz Neuhauser (1763-1836), născut la Viena și venit 
la Sibiu, împreună cu baronul Brukenthal. 

Partea de jos este ocupată de un tablou de formă ovală (medalion) 
provenind din donația lui C. Friedrich Herbert (1817).

În partea de sus a altarului există un tablou ce înfățișează creația 
lumii iar în zona din spatele altarului există, inscripționat, anul 1827. 
Câteva tablouri, de la vechiul altar al bisericii demolate se află la 
Muzeul Bisericii Evanghelice din Sibiu (Casa Teutsch)- Vechiul 
altar data din sec XVII. 

-Amvonul- -(construcție într-o biserică asemănătoare cu un 
balcon, de unde se predă sau se citește Evanghelia)

Amvonul bisericii din Nocrich, datează din 1825. Este bogat 
decorat, cu reliefuri aurite, reprezentând scene biblice și stema 

heraldică a familiei Brukenthal. În zona de sub amvon a existat un epitaf, în amintirea lui Michael Brekner 
(1724) fost jude regal (crăiesc), bunicul lui Samuel Brukenthal. Acum 
se află expus la Muzeul „Casa Teutsch”, din Sibiu. 

-Cristelnița- Obiect de cult, pentru botez, este realizată în stil clasic, 
cu capac ce are decorațiuni aurite.   -Orga -Cea actuală (existentă în 
biserică) datează din 1806 și este opera lui Samuel Mätz. Din păcate, 
este nefuncțională și necesită reparații. Vechea orgă, construită în 
1678, dintr-o donație de 450 de guldeni, făcută de bunicul lui Samuel 
Brukenthal (M. Brekner) a fost vândută pentru a se achita datorii 
legate de construcția noii biserici.

-Turnul- (și cu rol de clopotniță) are o formă surprinzătoare pentru 
o Biserică Evanghelică: un fel de con răsucit, elicoidală. Este acoperit 
cu țiglă obișnuită (roșcată) dar și cu țiglă smălțuită, de culori diferite 
(negru, albastru, verde, galben) ce formează niște figuri geometrice 
(romburi). Are înălțimea de aproximativ 38m și în vârful turnului o 
sferă din tablă (cupru ?).

-Clopotele-La ora actuală (2019), în turnul bisericii există 3 
clopote. Unul mai mic, datând din 1767, cu o inscripție în limba 
latină. Celelalte două, plătite din contribuția femeilor evanghelice și 
bărbaților evanghelici, au fost turnate la Sibiu și aduse la Nocrich, 
cu mare fast, în 1926. Clopotele au realizate inscripții (din turnare) 
în limba germană. „Glaube, liebe, hoffe!” (Crede, iubește, speră!).
Alte două clopote au fost sacrificate pentru necesitățile de război (în 
Primul Război Mondial).

-Ceasul din turnul bisericii A fost construit și montat în jurul anului 1900. Nu știm multe lucruri interesante 
despre ceas: data fabricării, costul ceasului și lucrărilor de instalare etc. Singurele date, certe, despre ceas sunt 
două inscripții de pe mecanism:

Prima: I.I. FUCHS & SOHN – BERNBURG
A doua: Uhrentechnik-  A. Vogler     Dresden- Restauriert – 2017
Putem menționa și faptul că , în studiul „Măsurarea timpului.Lacune de timp și măsurare” apare notița:„ceasul 

Primăriei din Bernburg (Elveția N.A.) datează din 1875”.
Ceasurile din turnurile bisericilor au fost montate deoarece aveau o mare utilitate pentru orientarea în timp a 

locuitorilor din sat dar și a celor aflați mai departe, la muncile câmpului. De altfel, autoarea articolului spune că 
oamenii acelor vremuri nu stăteau „cu ochii pe ceas” ci, mai degrabă ascultau semnalele de clopot ce le vesteau 
orele. Ea susține că englezescul clock provine de la germanul gloke, ce înseamnă clopot!

Clopotul ceasului din Nocrich se aude, uneori și de la 3-4 km. Ceasul bate sferturile de oră (1,2,3,4 bătăi) dar 
și orele (separat).

La scurt timp,după anul 2000, ceasul s-a defectat. În 2009, Asociația sașilor din Nocrich, plecați în Germania, 
a inițiat o discuție cu Consistoriul Evanghelic Sibiu și Primăria Nocrich, pentru repararea ceasului. Primăria a 
prevăzut în bugetul pe 2010 suma de 12561 lei pentru repararea ceasului. Lucrarea a fost efectuată de meșterul 
Albert Adrian, din Sibiu.

Timp de câțiva ani, mecanismul ceasului a fost tras de Simion Mihulețiu. În 2017 a fost nevoie de o nouă 
intervenție, a ceasornicarului din Șura Mică. De atunci, ceasul funcționează, cu mici întreruperi, în grija 
cercetașilor din Centru Cercetășesc H.C. Habermann- Nocrich (Nr. 208).

Biserica, în totalitate, a fost reparată 
în cursul anului 2015. Slujba de (re)
inaugurare a avut loc în 24 octombrie 
2015, ora 11:00. 

În materialul distribuit tuturor 
par ticipanților sunt inserate și 
următoarele: „Mulțumim tuturor celor 
care, în ultimii ani, s-au angajat pentru 
salvarea și conservarea patrimoniului 
arhitectonic din centrul istoric, la 
Nocrich. Dorim ca, acest lăcaș de 
cult să rămână un loc viu, în folosul 
comunităților noastre, un loc de 
întâlnire într-un spirit progresist, 
umanist, de toleranță și prietenie.”

Prof. Achim Mihuleț
Nocrich, ianuarie 2020

Contribuții la istoria localității Nocrich

Orga, opera lui Samuel Mätz (1806)

Stema heraldica a familiei Brukenthal

Altarul Bisericii Evanghelice
Pictură a lui Franz Neuhauser (1816)

Clopotul vechii biserici, cu figura lui 
Luther (1767)

Biserica Evanghelică Nocrich
(ianuarie 2020)

Macheta vechii Biserici-cetate

Cele mai vechi turnuri, ramase din cetate 
Turnul Slaninilor si Turnul turcilor

Inscripția de pe mecanismul ceasului din turnul Bisericii Evanghelice

Biserica- cetate (săsească) din Nocrich. Vechea Biserică și fortificațiile
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Era mare sărbătoare în 
Agnita când se schimba 
starostele breslei. Toţi 
membrii acesteia se îmbrăcau 
frumos şi plecau spre casa 
noului staroste.
În fruntea alaiului mergea 

solemn starostele vechi, 
urmat de meşteri, de calfe şi 
de ucenici iar în mijloc se afla 
lada breslei cu toate actele 
ce urmau să fie predate noului 
staroste. Alaiul era urmărit şi 

admirat de pe margine de agniţeni, 
breasla etalându-şi cu mândrie 
însemnele şi lada cu documente 
frumos ornamentată.
Totul era frumos şi funcţiona ca 

orice lucru săsesc bine organizat, 
până când nişte tineri poznaşi din 
altă breaslă au intrat într-un alai 
şi au furat lada. A fost o ruşine 
mare pentru breasla păgubaşă care, 
pentru a-şi recupera lada, au trebuit 
să le dăruiască hoţilor un butoi de 
vin. 
Anul următor păgubaşii le-au 

întors-o hoţilor, furându-le lada 
şi recuperând paguba şi ruşinea 
suferită în anul anterior.

LOLELE DIN AGNITA,

O POVESTE VECHE
CARE NU SE TERMINĂ

Atunci una din bresle a hotărât 
să-şi păzească lada înarmându-i 
pe tineri cu bice. Pentru a fi şi mai 
convingători i-au îmbrăcat după 
moda lansată de viteza Ursula, 
atunci când i-a speriat pe turcii 
care, rătăciţi prin Agnita, nu vroiau 
să mai plece de lângă cetatea saşilor, 
de unde venea un ameţitor miros de 
brodelaven. 
Pentru că era frumoasă, Ursula s-a 

îmbrăcat urât, şi-a acoperit faţa şi 
cu biciul într-o mână, cu zornăitoarea în cealaltă şi cu clopotele 
atârnate de şolduri a năvălit cu gălăgie mare asupra flămânzilor 
care, speriaţi de aşa o arătare gălăgioasă, au sărit peste Hârtibaci 
şi au părăsit frumoasa localitate de sub dealul Steinburg. 
Costumul lansat de Ursula a fost perfecţionat, hainele zdrenţuite 

au fost înlocuite cu fâşii negre cusute pe fond alb, pe lângă bici şi 
talăngi a apărut o mască pentru ca cei care foloseau biciul să nu fie 
recunoscuţi şi astfel vechiul alai solemn şi liniştit, a fost înlocuit cu 
unul gălăgios şi periculos pentru cei ce se apropiau cu intenţii rele.
Și de atunci lolele tot fug prin Agnita cu pretextul că alungă iarna 

sau duhurile rele sau pe amândouă, oricum cu mare tămbălău, cu 
multă gălăgie şi mai ales cu multă voie bună.
De fapt, după desfiinţare breslelor, fuga lor are drept scop să se 

distreze, să sune din talăngi, să pocnească din bice şi să le ofere 
agniţenilor o paradă frumoasă cu etalarea elementelor de breaslă 
iar, după paradă să treacă pe la casele gazdelor unde mănâncă 
gogoşi şi beau vin până se fac „lolă”. Apoi după două ore de pauză, 
pentru revenire, se duc la bal unde se distrează, dansează cântă şi 
beau până se fac din nou „lolă”
Întrerupt de câteva ori din cauze istorice ori politice, frumosul 

obicei a renăscut mereu precum pasărea Phoenix. După parada din 1991, ultima organizată de saşi, s-a 
crezut că obiceiul s-a terminat dar în 2008, după 17 ani, agniţenii au reluat obiceiul săsesc şi lolele au 
fugit din nou prin Agnita iar de atunci în fiecare ultimă duminică a lunii ianuarie, Agnita se umple de 
gălăgie şi de voie bună.
Aşa a fost şi la cea de a XIII-a ediţie românească a paradei lolelor.
Peste 260 de lole şi loliţe au făcut gălăgie prin oraş cu pocnete de bici, sunet de tălăngi şi cântec de 

fanfară asortată cu gogoşi împărţite cu croampăna spectatorilor.
În faţa primăriei au fost primiţi de oficialităţile oraşului şi s-au rostit alocuţiuni , salutate cu gălăgie 

de lole şi cu strigătul specific -Hiraaai!
Radu Curcean preşedintele asociaţiei Breasla lolelor le-a mulţumit celor care au îmbrăcat costumul 

de lolă, celor veniţi acasă de pe alte meleaguri, pentru ca împreună să aducă bucurie şi veselie în oraş 
şi cu zgomote să alunge spiritele rele.
Bogdan Pătru, cel care a reînviat acest obicei, a adresat celor prezenţi un salut în versuri, „Mult 

noroc, Agnita dragă, ne-ai crescut, ne-ai modelat/ Azi cu zgomot de talangă, grijile-ţi le-am alungat.”
Cu multă emoţie a vorbit Richter Georg preşedintele HOG Agnetheln din Germania, bucuros că poate 

participa, în costum de lolă, la acest eveniment ce continuă tradiţia de peste trei secole a lolelor.
Primarul Ioan Dragoman i-a felicitat pe organizatori, a mulţumit asociaţiei Breasla lolelor pentru că 

organizează acest obicei emblematic pentru oraş şi le-a urat distracţie plăcută.
Apoi în mijlocul careului încadrat de lole, au fost prezentate, dansul căluţului, ursul ţinut în lanţ 

de ursar, s-au învârtit cercurile 
dogarilor cu paharele cu vin şi un 
grup de dansatori de la Casa de 
Cultură din Agnita a prezentat o 
suită de dansuri săseşti.
Momentul solemn, intonarea 

Imnului Transilvaniei, a fost 
dedicat lui Kurt Philp, un sas 
agniţean care şi-a iubit locul natal 
şi obiceiul lolelor dar care părăsit 
această lume.
Alaiul a pornit apoi mai departe 

şi după încă o reprezentaţie la 
intersecţia de la FIPA, lolele s-au 
împrăştiat pe grupuri trecând 
pe la casele gazdelor pentru a le 
aduce bună dispoziţie cu gălăgie şi 
urările tradiţionale.
Sâmbătă, cu o zi înainte de Fuga 

lolelor din Agnita, în oraşul german 
Traunreut, alţi agniţeni îmbrăcaţi 
în lole au sărbătorit 40 de ani de 
când au reluat acest obicei care 
le aminteşte de locurile natale.

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

IAnUARIE 2020

Pentru anul 2020,  ierarhii români au hotărât să acorde atenție 

pastoraţiei părinților și copiilor, promovând în același timp modele de 

filantropi ortodocși români.

Hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române întrunit în toamna trecută la Reședința Patriarhală, sub președinția 

Patriarhului Daniel.

Ca urmare, Patriarhia a anunțat dubla tematică pentru 2020: „Anul omagial al 

pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși 

români”.

Familia, mereu în atenția Bisericii

Hotărârea reprezintă o continuare firească a activităților pe care Biserica Ortodoxă 

Română le desfășoară pentru familia creștină, numită adeseori de Patriarhul Daniel 

„binecuvântare şi icoană a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate”.

Preocuparea față de integritatea familiei, mai ales sub aspect spiritual, s-a intensificat 

în timpul actualului patriarh, astfel că în anul 2009 a fost stabilită prin hotărâre de 

sinod o duminică, prima după 1 iunie, dedicată părinților și copiilor.

Anul acesta, Părintele Patriarh Daniel i-a îndemnat pe părinți „să acorde mai mult timp copiilor, să-i ajute să cultive credința, speranța și dragostea, libertatea de a face binele, nu răul, să 

aducă bucurie celor din jurul lor, să prețuiască spiritualitatea și tradițiile poporului român, oriunde s-ar afla”.

Pentru că familia trebuie să facă față multiplelor provocări și crize din societatea contemporană, sinodul Bisericii Ortodoxe Române a apărat cu fermitate instituția sacră întemeiată de Dumnezeu 

în Rai și a expus punctul de vedere ortodox prin diferite pastorale sau enciclice.

Sinodalii au îndemnat ca „fiecare dintre noi trebuie să avem o permanentă preocupare față de familia noastră și față de viitorul familiei creștine și al neamului românesc”.

Pastoraţia copiilor și părinților din diaspora

Interesul Bisericii față de educația pastorală a părinților și copiilor se poate vedea și în atenția acordată proiectelor catehetice demarate în diaspora românească, a cincea cea mai mare din lume.

În ultimii ani, Patriarhia a organizat două proiecte de formare pentru „Școala de duminică” în eparhiile cu cel mai mare număr de români – Italia, Spania și Portugalia – în vederea dezvoltării 

unor proiecte integrate care să răspundă mai bine necesităților spirituale ale familiilor 

aflate în afara granițelor țării.

La acestea se adaugă și pastorația specifică contextului occidental aplicată de ierarhii 

români din diaspora. Pe lângă școlile de duminică, taberele de vară reprezintă o 

altă modalitate concretă de misiune deoarece episcopii participă la aceste activități 

recreative împreună cu tinerii și familiile lor.

Mitropolitul Iosif  i-a însoțit pe copiii din Irlanda în tabăra de la Putna, Episcopul 

Macarie a mers în pelerinaj cu mai multe familii de români din Episcopia Europei 

de Nord, Episcopul Ioan Casian s-a jucat împreună cu tinerii participanți la tabăra 

de la Toronto. Astfel de exemple pot continua.

Anul 2020

La fel ca în anii omagiali și comemorativi precedenți, tematica anului 2020 – 

pastorația părinților și a copiilor – va fi fundamentată pe aspecte biblice și patristice.

Pastorația familiei va fi abordată în context contemporan, fiind luate în calcul 

numeroasele pericole care amenință instituția de bază a societății.

2020 va fi cel de-a treisprezecelea an cu o tematică specifică în Patriarhia Română, 

tradiția fiind instituită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2008.

Sursa: basilica.ro

Pastorația părinților și a copiilor
în atenția Bisericii în anul 2020

În urmă cu ani buni, prea mulți, o bunică a spus unui tânăr teolog:
„Vezi că până acum, Maria s-a uitat tot timpul la icoana Mântuitorului. 

Tu, acum, te-ai interpus între icoana Mântuitorului şi ea. Să nu trădezi 
nici icoana din spatele tău, nici femeia din fața ta”.

Ca preot, aceasta este cea mai grea dintre responsabilități. Pentru 
că, deși ești tată copiilor tăi și părinte unei comunități întregi, rămâi 
soțul unei singure femei. Și, obligatoriu, bărbatul unei singure femei.
În viața de familie, este bine să fiți echilibrați. Să nu credeți că cineva 

poate înlocui pe altcineva. Eu am auzit foarte multe femei care spun: 
„Renunț la el, dă-l încolo de nenorocit, că eu Îl am pe Domnul!”. Dar 
Domnul ți-a spus vreodată să renunți? Îi plac lui Dumnezeu demisiile? 
Sau extrema cealaltă: Acela bea de rupe și-o bate în fața copiilor, și 
ea zice: „De dragul copiilor, nu renunț la el!”. Lasă-l, femeie! Tocmai 
de dragul copiilor, închide-l și fugi! Numai că noi foarte rar suntem 
capabili să luăm hotărârile cele bune în Duhul lui Dumnezeu.
Nici Dumnezeu nu înlocuiește bărbatul, nici bărbatul, pe Dumnezeu. 

Nici muierea nu Îl înlocuiește pe Dumnezeu, nici Dumnezeu, pe 
muiere. Dacă păstrăm ordinea ierarhică a iubirii, nu sunt probleme. Cum 
le inversăm, cum avem probleme.

Pr. Conf. Dr. Constantin Necula, Iubirea care ne urnește,
ediția a II-a, Editura Agnos, Sibiu, 2015, p. 27

Părintele Constantin Necula ‒ „Să nu trădezi nici icoana din spatele tău, nici femeia din fața ta”
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Logica omului, care aspiră să fie bun, ghidându-se după poruncile lui Dumnezeu este 
una care se încadrează într-o logică supra-lumească. De aceea omul, care crede în 
Dumnezeu nu poate fi înțeles de o logică pur omenească și mai mult decât atât, redusă 
la un consumerism extravagant. Aspirațiile omului, în mod normal ar trebui să tindă 
spre ceea ce l-ar valoriza interior. Ceea ce se vede în societatea contemporană sau mai 
degrabă în acest context de ideologizare, care se vrea să-i ia locul lui Dumnezeu este 
că, aspirațiile sunt duse într-o zonă extrem de joasă, încât se naște un vid existențial la 
scară largă. Adică omul nu mai trăiește așa cum l-a creat Dumnezeu, liber, ci eclipsat 
în permanență de nevoile consumeriste induse foarte abil. Angoasele sau nevrozele 
compulsive se aprind și capătă amploare, creând astfel climatul perfect pentru strategiile 
de marketing, dar mai ales de devalorizare a omului. Toată atenția ne este concentrată 
subtil în sfera lucrurilor, care de cele mai multe ori introduc omul într-o stare de 
pasivitate, decât de activitate. A trăi în fața televizorului și a-ți exprima nemulțumirea 
doar pe moment, nu înseamnă că am și făcut ceva care să aibă repercusiuni la nivel de 
societate. Cred că lucrurile cel mai ușor de îndreptat și pe care putem să le facem sunt 
cele care se află acolo unde trăim. Omul nou pe care Mântuitorul Hristos îl dorește se 
află în zona noastră de acțiune, nu a celorlalți. Dobândește-l pe Duhul Sfânt (la modul 
conștient), și o mie de oameni din jurul tău se vor mântui, spunea Sfântul Serafim de 
Sarov. Modul nostru de viață autentic ortodoxă este acela de a ne canaliza spre interior, 
spre suflet. Apoi, deprinzând care ne este sensul sau țelul vieții noastre, putem învăța 
să nu ne mai risipim. În caz contrar, se poate ajunge la un fel mizantropic de a vedea 
lumea din jur. Conform, așadar, voinței lui Dumnezeu, pe care o putem deduce și din 
viețile Sfinților Bisericii, omul are o singură poruncă, să fie liber. Fără această libertate, 
câștigată, nu ne putem mântui. Nu ne putem pocăi. Fără fabricare acestei armuri în 
biserică, omul se poate doar amăgi că este liber. Libertatea sau puterea de-a ne raporta 
într-un fel sau altul la situațiile în care ne găsim, este de fapt chipul lui Dumnezeu din 
noi. Mântuitorul spunea, ,,Împărăția lui Dumnezeu nu este în exterior, ci în interiorul, în 
inima voastră (Luca 17, 21)“. Este debusolant pentru omul secolului XXI, ca din atâtea 
informații să discearnă ce este bine. Însă ar trebui să ne amintim că avem un program de 
curățare al acestora. Motorul de filtrare se găsește într-o carte, care se numește Biblie. 
Aceasta ne poate indica direcția spre un sens real, care implică în fapt unirea noastră 
cu Dumnezeu. Altfel, omul va continua să alerge după o împărăție din afara lui, care 
nu-l va împlini niciodată pentru că o utopie înseamnă irealitate, înseamnă neîmplinire și 
nu va putea asigura o stare de viață fericită la modul adevărat, cu perspectivă veșnică. 
Până la a vrea și a putea schimba ceva în jurul nostru, trebuie creat resortul de energie 
necreată, cum o numește Sfântul Grigorie Palama, care să asigure puterea care poate 
aduce o reală schimbare. Așadar să nu ne lăsăm amăgiți. Ca oameni, comportăm în 
noi singura exigență cu adevărat împlinitoare, să trăim liberi, nu cum vrem noi, ci cum 
vrea Dumnezeu să fim. Binele de făcut, începe mai întâi cu noi. Amin!

Pr Iancu Andrei,
Coveș

Logica omului și logica lui Dumnezeu

Nr 
crt.

Protopopiatul 
Agnita Botezaţi Cununaţi Morţi

1 Mediul rural 374 94 275

2 Mediul urban 43 29 90

Statistică botezaţi, cununaţi, decedaţi
în Protopopiatul Agnita, la 31 dec. 2019

Aflat-am paradisul 
în locul cu har,
gustat-am bucuria
primită în dar.
Văzut-am locul sfințit
de Domnul hrănit
în sfinte Liturghii
Părintele binecuvântând
pentru întreaga lume
rugă-aducând

Fermecatu-m-au 
pădurile de brazi
și verdele crud al raiului,
fericitu-m-au slujbe divine
și maicile preabune

Doamne, rămâi la schit
Și coboară-n binecuvântare
în ziua de sărbătoare
a nașterii Maicii Tale!

RUGĂCIUNE
Eminescu și Maica Domnului

Crăiasă alegându-te
Îngenunchem rugându-te,
Înalță-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie;
Fii scut de întărire
Și zid de mântuire,
Privirea-ți adorată
Asupra-ne coboară,
O, maică prea curată
Și pururea fecioară,
Marie!

Noi, ce din mila sfântului
Umbră facem pământului,
Rugămu-ne-ndurărilor
Luceafărului mărilor;
Ascultă-a noastre plângeri,
Regină peste îngeri,
Din neguri te arată,
Lumină dulce clară,
O, maică prea curată
Și pururea fecioară,
Marie!

Preoții ortodocși din cele 48 de localități de pe Valea Hârtibaciului au oficiat în anul 
trecut 365 de slujbe de înmormântare, 123 de cununii și 417 botezuri. Deci numărul celor 
nou veniți în această lume este cu 52 mai mare decât a celor trecuți în veșnicie. 

Satele cu cea mai mare creștere a numărului de locuitori sunt, Vurpărul cu 51 de prunci 
botezați și 21 de înmormântări, adică un plus de 30  de oameni, Roșia cu 40 de nou 
născuți și 11 decedați, o creștere de 29 de persoane, Iacobeni cu 20 de persoane mai mult, 
având 24 de botezați și doar 4 înmormântări.  

Cea mai mare scădere este în Agnita unde s-au oficiat 90 de slujbe de înmormântare și 
doar 43 de botezuri,  numărul creștinilor scăzând cu 47 de persoane.

Satul cu cea mai mare scădere a locuitorilor este Săsăușul, unde s-a oficiat un singur 
botez și nouă înmormântări.

În ceea ce privește numărul celor care au fost împărați de o zi, purtând coroniță în 
biserică și jurându-și iubire veșnică, acesta este de 123, din care 29 în Agnita și 94 în sate.

În sate, cele mai multe cununii s-au sărbătorit: 14 în Nou,7 în Nocrich, 6 în Roșia și 
Vurpăr și câte 5  în Chirpăr și Ruja. În satele Apoș, Benești, Gherdeal, Ghijasa de Jos, 
Ghijasa de Sus, Moardăș, Movile, Săsăuș, Șalcău, Vecerd, Veseud și Zlagna nu s-a auzit 
muzică de nuntă și nici preoții n-au cântat „Isaia dănțuiește”.

În Ghijasa de Jos și Gherdeal n-au avut loc nici nunți, nici botezuri, nici înmormântări.
Aceste date se referă numai la creștinii ortodocși din Protopopiatul Agnita, necunoscând 

situația celorlalte culte religioase din zonă.
De asemenea nu știm numărul celor care, și în 2019 au plecat pe alte meleaguri, pentru 

a-și câștiga o pâine și nici pe acelora care sătui de viața prin străini s-au întors acasă 
pentru a-și face un rost printre cei dragi.

I. Bârsan

CÂȚI MAI SUNTEM PE VALEA HÂRTIBACIULUI

La Schit
Maria Daniela Lorinczi
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Ei s-au născut în februarie

Ghidu Felicia  94 de ani 17 feb Vărd
Dragotă Aurelia 93 de ani 15 feb Marpod
Buta Ioan  91 de ani 24 feb Delu Frumos
Coman Vulvara 90 de ani 10 feb Moardăș
Boldijar Iosif  89 de ani 13 feb Metiș
Mondoc Dumitru 89 de ani 21 feb Brădeni
Miclea Maria  88 de ani 26 feb Mihăileni
Braga Maria  88 de ani 28 feb Brădeni
Muntean Lia  86 de ani 12 feb Vărd
Toma Natalia  85 de ani 02 feb Vărd
Bantea Maria  85 de ani 03 feb Mihăileni
Sbârcea Maria  85 de ani 10 feb Retiș  
Moraru Maria  85 de ani 16 feb Chirpăr
Ticușan Elena  82 de ani 16 feb Brădeni
Foloba Valerica 80 de ani 09 feb Vărd
Cucu Elena  80 de ani 14 feb Brădeni

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

Plugușorul este un obicei exclusiv românesc, nu se întâlnește la alte popoare. 
Elemente ale lui se regăsesc separat în diferite părţi ale Europei, dar numai la 
noi aceste elemente s-au reunit într-un obicei agrar, un rit magic, având ca scop 
prosperitatea agrară, provocarea belșugului agricol. E vorba de magia imitativă, 
el reproducând simbolic aratul și semănatul pentru a influența noua recoltă.

Variantele transilvănene ale poeziei Plugușorului sunt mai arhaice și circulă în 
trei versiuni: versiunea-colindă, care e cântată, mulţămita colacului la sfârșitul 
colindelor și mulţămita de la obiceiul cununii la secerat, ambele recitate. Textul 
seamănă evident cu urarea colacului de la ceata colindătorilor, doar că e mai 
lung: 200-300 de versuri ce narează peripeţiile muncilor agricole, de la arat 
până la facerea colacului.

Obiceiul ca atare a dispărut în Ardeal, a rămas doar textul, cu funcţie de urare, 
în locul aceleia magice, iniţiale, de invocare a roadei bune. Cercetătorii presupun 
că la originea Plugușorului e o străveche invocare a fertilităţii, în primul rând 
a grâului, care asigura pâinea cea de toate zilele, ca și în cea mai importantă 
rugăciune creștină. Posibil, consideră unii cercetători, prima formă s-a născut 
în practica muncii și a fost un tratat de agrotehnică veche, ritmul și rima fiind 
doar mijloace mnemotehnice pentru mai buna reţinere a indicaţiilor practice. 
Greu de crezut, căci totul se reţine practic, la lucru, nu învăţând un text poetic! 
A fost reintrodus probabil pe cale livrescă în Ardeal, prin intermediul elevilor. 
Am scris probabil pentru că, deși există multe texte și descrieri ale obiceiului, 
nu avem mărturii anterioare mijlocului secolului al XIX-lea. Cea mai veche 
variantă e în culegerea lui Alecsandri, Poezii populare ale românilor, din 1866. 
Ea e reprodusă după G. Sion și e o prelucrare a acesteia, deci acest Plugușor 
e o creație cultă.

De asemenea, trebuie ținut seama și de faptul că, până pe la 1700, la nivel 
popular Anul nou se sărbătorea la 1 martie, când începe noul ciclu agrar. 
Începutul aratului de primăvară era o adevărată sărbătoare pentru ţărani. 
La origine, Plugușorul e, de fapt, ceremonialul primei brazde, practicat de 
către căpetenia obștii patriarhale. El avea o însemnătate magică, scopul fiind 
să producă prin analogie holde bogate în anul ce-ncepea. Astfel se explică 
caracterul agrar al obiceiului Plugușorului în plină iarnă, dar și faptul că funcţia 
magică a devenit simbolică. Odinioară prima brazdă era reală, urmată de altele, 
trase de toate plugurile satului, până se termina aratul. La 1 ianuarie prima 
brazdă nu mai semnifică începutul muncilor agricole, ci al anului. Treptat 
semnificaţia magică a dispărut, devenind o simplă urare, felicitare. Cu trecerea 
obiceiului în repertoriul copiilor, plugul a devenit tot mai mic (plugușorul!), 
până când a dispărut, rămânând biciul, clopotele, strigătele (mânaţi, măi!) și 
buhaiul, care să sugereze aratul.

Buhaiul simbolizează mugetul taurului (simbol al fertilităţii), animal al cărui 
cult e străvechi și larg răspândit la popoarele antice. Unii cercetători consideră 
că buhaiul semnifică boul înjugat la plugul ritual. Clopotele reprezintă boii și, 
pe lângă rostul practic, trebuiau să alunge, prin sunetul lor, spiritele rele. La 
fel – biciul, care-l reprezintă pe ţăran. Iniţial a fost rit de purificare de spiritele 
malefice și a devenit unul de fertilitate și o modalitate de urare.

În satele de pe Valea Hârtibaciului, în anii ‘80 ai secolului trecut, oamenii 
în vârstă ne-au relatat că, în ajun de An Nou, elevii mergeau cu Plugușorul 
învăţat la școală. Așa a fost în Hosman, Agnita (sat pe vremea aceea), Ruja, 
Bărcut, Benești, Retiș, Fofeldea, Merghindeal, Iacobeni (copiii și feciorii), 
Bârghiș, Ighișu Vechi... Copiii erau răsplătiţi cu nuci, mere, scoverzi, cozonac, 
în ultimul timp – cu bani.

În Fofeldea mergeau întâi copiii, apoi feciorii, dar numai la fete și notabilităţi. 
Textul era spus de băiatul care avea drăguţă acolo. Cum acesta era foarte lung 
(câteva sute de versuri!), se citea la lumina unui lămpaș, în curte, la geamul unde 
era lumină. Lângă el erau feciorii care urau, iar în curte alţi 3-4, ce pocneau din 
bice mari, împletite din fire groase de cânepă. Dar grupul cel mai numeros era al 
celor cu clopote și tălăngi, care făceau o gălăgie ce se auzea în tot satul, iar câinii 
lătrau de mama focului! La sfârșit, erau omeniţi cu băutură, cozonaci și bani. 
Interesant, în Retiș Plugușorul era cântat, cu refren Florile dalbe! În Benești 
colindătorii aveau tălăngi de la vaci sau clopote de oi, bici și buhai. Buhaiul era 
un șteand acoperit la fund cu piele de oaie sau de capră, bine întinsă și legată 
cu un cerc sau aţă groasă. O șuviţă de păr din coada calului trecea prin mijlocul 
pielii și era înnodată în interior sau fixată cu un beţișor. Un băiat ţinea buhaiul, 
altul își înmuia palmele în borș sau în zeamă de varză și trăgea de șuviţa de 
păr. Se auzea un zgomot puternic, amplificat de cutia de rezonanță a vasului.

Copiii între 10-16 ani din Chirpăr se organizau în grupuri de câte 4-5, care 
aveau un bici și două clopote. Urarea era spusă de doi băieţi, ceilalţi sunau 
din clopote și pocneau din bici. Mergeau pe la toţi locuitorii care-i primeau 
și căpătau bani. Tot în cete mici umblau și copiii din Cașolţ. Textul era recitat 
de șeful cetei, iar îndemnul Ia mai mânaţi, măi! (cei cu bicele răspundeau: hăi, 
hăi!)era însoțit de pocnetul bicelor și de clinchetul clopotelor. Primeau mere 
și nuci, azi – bani. Feciorii mergeau și ei cu Plugușorul, dar numai la neamuri 
și prieteni, fiind răsplătiţi cu băutură și bani.

În Hendorful (Brădeni) vechi se mergea cu patru boi (cei mai frumoși din sat), 
cu jug și plug, la care se punea o talpă. Boii erau împodobiţi cu flori. Feciorii, de 
la 17 ani în sus și îmbrăcaţi românește, plecau de dimineaţă, din curte în curte, 
oamenii așteptând cu porţile deschise. Primeau picioare de porc și bani. Tot 
ficiorii mergeau cu Plugușorul și în Ilimbav. Era un plug cu rotile (uneori puneau 
și o grapă, cu brad pe ea), pus într-o căroaie cu două roți, trasă de patru boi la 
jug. După ce boii au dispărut, feciorii trăgeau plugul și unul spunea plugușorul. 
La poartă stăteau și primeau rachiu, vin, bani. Obiceiul s-a practicat până în 
anul 1958 aici. În alte sate, ca, de exemplu, în Nucet, nu s-a știut de Plugușor.

Au fost deci două modalităţi de practicare, după vârsta urătorilor. Copiii 
umblau cu un plug miniatural (plugușor!), iar feciorii, cu un plug tras de boi. 
Căci osatura obiceiului constă în imitarea muncii pentru a provoca creșterea 
ei la proporţii optime. Probabil că textul s-a atașat ulterior și provine din 
oraţia colacului. Varianta cea mai veche și cea mai cunoscută e cea corectată 
substanţial de Alecsandri și popularizată prin ziare, calendare și manuale școlare. 
Ea e reprodusă după G. Sion și e o prelucrare a acesteia, deci e o creație cultă

În vremea comunismului, din dorinţa de a contracara sărbătorile religioase, 
Plugușorul a fost intens promovat, având în vedere caracterul său laic, necreștin. 
Într-un caiet rămas de la învățătorul Ștefan Șlarcu din Săsăuș am găsit 
următorul text de Plugușor (actualizat!):

Aho, aho, copii și frați,
Stați puțin și nu mânați,
Lângă boi v-alăturați
Și cuvântul mi-ascultați:
S-a sculat mai an
Bădica Traian
Și-a încălecat
Pe-un cal învățat,
Cu numele Faur,
Cu șeaua de aur;
Cu frâul de mătasă,
Cât vița de groasă!
Ia mai mânați, măi,
Hăi, hăi!

Pacea minunată,
Pacea câștigată
Cu atâta chin,
Plânset și suspin,
S-o păstrăm oricând
În suflet și gând.
Toți cei ce încearcă
Cărarea s-o întoarcă
Spre război și foc
Și spre nenoroc,
Să-i oprim pe loc,
Să le-nchidem drumul
Toți uniți ca unul!
Ia mai roată, măi flăcăi,
Hăi, hăi!

Munca-n fabrici să tot crească,
Bucuria să-nflorească,
Ca s-avem belșug la vară
Și să fie bine-n țară.
Mânați, măi!

Prof. Mircea Drăgan-Noişteţeanu

Obiceiuri de iarnă la românii de pe Valea Hârtibaciului
PLUGUŞORUL

Dor de casă…
Laurean Graef  – Medrea.

Măsor pământul cu privirea,
Și mă opresc la țara mea,
La locul unde m-am născut,
Și unde Eu să mor aș vrea.

M-apucă dor de umbra deasă,
Și de salcâmii înfloriți,
De tot ce am lăsat acasă,
De-ai mei părinți îmbătrâniți.

Mie dor de masa cea din tindă,
De pâinea caldă din cuptor,
De frumusețea din oglindă,
De chipul mamei din pridvor.

Mie dor de crestele mărețe,
A munților înnourați,
De ani pierduți în tinerețe,
Prin văi frumoase din Carpați.

Acum când mă întorc acasă,
Găsesc pustiul în pridvor,
În tindă nu mai este masa,
Iar mama plânge-n colț de dor.

Veniți români
Ioan Gligor Stopiţă

Veniți români, veniți cu toți, să scriem poezii
Chiar de rima-i șchioapă, versul desuet,
Scoateți tot ce-aveți în largi scăfârlii
Că, nu-i așa, tot romanul’ s-a născut poet!...
Ca-ntr-o beție scrieți, cu patimă, cu sârg
Și-ntre leșinuri când mai respirați
Scoateți pe nas și pe gură fluturi parfumați
Ca să uitați, cu toți, belelele ce curg

Și-n amnezii totale de viață-n sărăcie
Să visăm cu toții în salturi spre tărie!...

ULTIMUL VERSET
Doina Filip (Pavel) – Barbu.

Ce-ar trebui să-ți amintești și unde
când umbra în ulcioare se ascunde
când pânza apei tainic se întinde
și ploaia mută strop cu strop te vinde?
Tu vrei să pleci și nu mai vrei să stai
Și-adormi cu pași răniți prin câte-un Rai...
Și-ar trebui să știi în soare-apune
că-s ultimul verset din rugăciune.
La colțuri pașii haitelor nebune
se rup în gerul iernii prin cătune,
când strâng în pumn tăcerea fără grai
Mai storc arome vechi în căni de ceai.
Ar trebui ca iarna să te creadă
Că fluturi mor tăcuți pe sub zăpadă,
Că iarba   ‘nnebunește în livadă
de ploi îmbălsămate în baladă.
Și-ar trebui să-ți amintești că n -ai
Ferestre care dau mereu spre Rai.

Gavril Iosif  Sinai
Sat de poveste
(repostare)

Într-un sat de poveste
s-a sădit copilăria.
A pornit în joacă pe Vale
Hârtibaciu, Cibin, Olt, Dunăre și Marea
Neagră cu valuri zgâriate de pește.
Sfântul Andrei stă cu ruga sub gene
are în cârcă incizată o veste:
din Betleem Pruncul Isus la pas se pornește
fără call of  duty sau smartphone
prin cruce, pe la neamuri rostuiește.
Peste creasta Carpaților trece o veste
colindul prin sat se pornește
și-n bulgăr de bucurii se rostogolește,
copii prin ogradă, uliță și tindă
colindă, iar steaua din cer se oprește.
Ca un gând mă trec, în satul de poveste
pe sub Râpa Pintii țesând mănunchi de legende
în Părăul Afund găsesc curiozități și enigme
așteptări, spaime, atingeri și regrete,
o cucuvea în ulm se odihnește.
Într-un sat dintre dealuri măiestre
se crește, se viețuiește și se moare... omenește.
An de an vestea Sfântului Andrei rumenește
pita satului meu coaptă dumnezeiește,
Ilimbav, pe Hârtibaciu... încă trăiește!
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Echipa Consiliului Județean Sibiu, alături de angajații de la Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul - Junii Sibiului și de la 
Aeroportul Internațional Sibiu, dar și de la Asociația „Speranță și Zâmbet” și-au 
unit forțele în încercarea de a aduce bucurie celor aproape 300 de copii de la școala 
gimnazială din Brădeni.
Cadourile au fost împărțite copiilor de președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela 

Cîmpean, alături de colegi din cadrul instituției care au și contribuit la pregătirea 
cadourilor, dar și de membrii Asociației „Speranță și Zâmbet”, care au completat 
eforturile instituției. 
În acest fel, administrația județeană s-a alăturat campaniei ShoeBox în care este vorba 

despre oamenii care ajută alți oameni, despre altruism și compasiune: cutia de pantofi 
frumos împachetată în care sunt puse jucării, rechizite școlare, dulciuri și mici obiecte 
de îmbrăcăminte pentru un copil care altfel ar avea un Crăciun mai sărac în daruri.
“Pentru fiecare dintre noi e o bucurie să știm că putem fi complicii lui Moș Crăciun 

pentru copiii mai puțin norocoși. Ca în fiecare an, atenția mea se îndreaptă asupra 
județului nostru și am căutat mereu să mă asigur că nu uităm de copiii din mediul 
rural. Crăciunul înseamnă, in primul rând, bucurie, iar bucuria de a dărui ne aduce 
cea mai mare împlinire. Așa cum spune si mesajul campaniei, ShoeBox este despre 
oameni care creează magie pentru că se gândesc cu generozitate la semenii lor”. Le 
mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat în acest demers, le mulțumesc colegilor 
mei din consiliu, celor de la Asociația Speranță și Zâmbet din Cisnădie, dar și celor 

din instituțiilor subordonate și le doresc tuturor Sărbători fericite!“, a declarat Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu.
Asociația „Speranță și Zâmbet” are ca obiectiv central grija față de copiii din familii cu o situație socială specială și oferă servicii sociale copiilor rromi și 

români din familii defavorizate din județul Sibiu.
Articol preluat din ziarul Tribuna

Aflat la aproximativ 30 km de Sibiu, satul aparţine de comuna Nocrich.
A fost atestat documentar in anul 1319, iar in documentele vechi apare sub diverse nume: Holzmenia, 

Holzmengen, Holcsmang, nume care pot sa provină de la holz, care înseamnă lemn si mangi, care se 
traduce prin mulţime….grămadă de lemne, făcând referire la dealurile împădurite care înconjurau 
satul. Peisajul care îl încadrează este mirific, în depărtare Munţii Făgăraș oferind imagini de poveste.
Casele unite, prinse ca intr-un joc popular, așezate de-o parte si de alta a drumului, vechea Biserica 

săsească cu ale ei ziduri fortificate, vechea moară din sat, liniștea de seara si bunul simţ al oamenilor 
de aici, m-au fermecat.
Biserica evanghelica, dedicata Sfântului Pavel, a fost ridicată în secolul al XIII-lea, în stil romanic. 

Biserica a rezistat de-a lungul timpului diverșilor prădători.  
Deosebit de interesant este portalul vestic al bisericii, realizat de meșteri din Viena, după modelul 

Catedralei Sfântului Ștefan. Acesta este decorat cu lilieci, himere si capete de oameni.
Curtea perfect aranjată, cimitirul săsesc, turnul care odinioară păstra slănina afumata a întregului 

sat, micul muzeu, micuţa biserica a cărei orgă este încă funcţională dar si priveliștea asupra satului de 
pe scările care urcă înspre poarta de acces in interiorul fortificaţiei, sunt doar câteva dintre motivele 
pentru care merita sa ajungi aici.
Exista o vorba din popor care spune ca omul sfinţește locul. Ei bine, la Hosman am întâlnit-o pe 

Doamna Maria Necula, cea care se ocupa de administrarea Bisericii si care este un exemplu de ASA 
DA. Ajunși în sat, intr-o zi de sărbătoare, după ora 16.00, am fost instant descumpăniţi de afișul lipit 
pe poarta ferecata. Acesta anunţa că biserica se deschide la cerere. Mi-am luat inima în dinţi si am 
sunat la numărul afișat, fiindu-mi teama de o reacţie negativa din partea doamnei, mai ales ca nu era 
cazul de vreun grup organizat, ci doar de 2 persoane…venite de aproape, care își doreau cu tot dinadinsul să intre, în acea zi, dincolo de zidurile fortificate. Doamna 
Maria a fost incredibil de promptă și a venit îndată. Tot ea ne-a povestit despre sașii care se întorc pe timp de vară în sat, despre casele pe care le iubesc atât de mult, 
de atmosfera de sărbătoare, de faptul ca vara se oficiază slujbe în această biserica si minunate evenimente în curte. Astăzi mai locuiesc permanent în sat doar doua 
familii însa vara, comunitatea se reunește.
In casa parohiala, Centrul European pentru Întâlnirea Tineretului, a amenajat 21 de locuri de dormit, o bucătărie, o sală de mese, o sală pentru seminarii și un birou. 

Centrul de tineret funcţionează din 1997, cu scopul de a încuraja contactele ecumenice și interetnice intre tinerii din Europa.
Monika Seewaldt

Satul Hosman de pe Valea Hârtibaciului

Bucurii pentru copiii școlii din Brădeni

Locul unde vii ca turist și te întorci ca prieten … Agnita. O frumusețe transilvană pomenită pentru prima oară într-un document săsesc de la 1280: un orășel cu bună și îndelungată tradiție 
meșteșugărească, renumit prin breslele săsești de altădată ale tăbăcarilor, cizmarilor, croitorilor, dogarilor și olarilor, având economie semi-rurală. O emblemă a văii Hârtibaciului.

În 5 februarie este ziua onomastică a Agnitei, de ziua Sfintei Agata. Și iată de ce: Agnita, în dialectul săsesc Agnitlen sau Ogeniteln, în germană Agnetheln, Agnethlen sau Agnethen, în maghiară Ágota, 
Szászágota sau Szentágota, se traduce simplu: Sfânta Agata, locul, satul Sfintei Agata! *(Sfânta Agata s-a născut la Catania, în Sicilia, și aici a suferit martiriul, probabil în cursul prigoanei din timpul 
împăratului Decius (249-251). Sfânta Agata este celebrată în calendar la 5 februarie!).

Aici se află una dintre cele mai vechi fortificații țărănești săsești (germane) din Transilvania. Inițiată în secolul al XIII-lea, ea a fost amplificată succesiv, ajungând să aibă, în secolul al XVII-lea, trei incinte 
întărite cu turnuri. În centrul cetății se află o biserică-hală evangelica cu trei nave (navele laterale cu tribune) și turn vestic (sec. XV în preajma anului 1409). La rândul ei fortificată, biserica a suferit 
numeroase transformări. Cele patru turnuri ale bisericii fortificate – ale pantofarilor, croitorilor, fierarilor și dogarilor –, demonstrează forța economică a acestor bresle, ca și faptul că aveau încredințate 
spre apărare acele porțiuni de zid în caz de conflict armat.

Muzeul orășenesc, fondat de Erhard Andree în perioada stalinismului, dispune de un important fond de artă medievală (lăzi gotice, elemente de arhitectură, sculpturi, ceramică etc).
Regele Ungariei, Ludovic de Anjou, conferise Agnitei (villam nostram Zenthagata), încă din 1376, dreptul de a ține târg anual în ziua de 24 iunie (ziua Sfântului Ioan). Ulterior, acest drept se lărgea 

pentru alte 2 târguri.
În 1466, regele maghiar a acordat localității Agnita dreptul de „ius gladii”, adică dreptul de a pronunța și a executa sentințe de moarte. În același an, localității i s-a acordat dreptul de a menține în 

localitate jumătate din contingentul de trupe regale, pentru apărarea proprie, în scopul ca biserica-cetate să nu cadă în mâini străine, având în vedere că frontiera spre Valahia era aproape.
Demn de știut, în 1945, populația săsească (germană) a fost deportată în Rusia. În 1948 populația germană a pierdut o mare parte a averii printr-o naționalizare a cărei urme se resimt pana astăzi. 

Până în 1950, când a fost declarată oraș, Agnita a fost o comună cu târg (Marktgemeinde). Până în 1992, populația săsească a emigrat în Germania și mai puțin Austria ca urmare a presiunilor de 
asimilare continue. După 1990, locurile de munca în Agnita la cele 3 fabrici mari FIPA, IMIX si 9 Mai au dispărut 
din cauza lichidării acestora. Calea ferată cu ecartament îngust Sibiu-Agnita este pe lista monumentelor istorice 
din România. Construcția ei s-a efectuat pe vremea imperiului habsburgic și a funcționat pe ruta Agnita-Sibiu 
până prin anii 90’´.

Legenda
Cu privire la numele dat localității se păstrează o legendă care se referă la un nobil băștinaș cu numele de 

Gruna, care a avut trei fete: RUJA, MARGARETA și AGNETA. Ele au durat o mică mănăstire lângă castelul lor 
în mijlocul pădurii, azi cu numele de Lempeș .După numele acestor fete care erau ținute ca sfinte și-au luat 
numele trei comune din jur și anume: Ruja, Merghindeal și Agnita. După moartea celor trei fete, castelul și mica 
mănăstire au rămas în paragină, dar pietrele și zidurile acestora au oferit apărare în calea dușmanilor și un ajutor 
romanilor pentru ridicarea bisericii din Pârâul Bisericuței.

(Document extras din: ,,LEGENDA COMUNEI AGNITA’’ - Biblioteca Orășenească Agnita)

ZIUA ONOMASTICĂ A ORAŞULUI AGNITA


