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CEREMONIE RESTRÂNSĂ
LA MONUMENTUL EROILOR
DIN AGNITA

Având în vedere problemele create de pandemie, Ziua Națională a României a 
fost sărbătorită în Agnita cu mai puțin fast decât în anii precedenți. Coroanele 
de flori depuse pe soclul Monumentului Eroilor din partea Primăriei, a Bisericii 
Ortodoxe, a membrilor Consiliului Local, rugăciunea și scurta cuvântare a 
preotului Protopop Mihai Naicu, ca și cuvântarea Primarului Schiau-Gull Alin-
Ciprian au creat momentul solemn cuvenit acestei mari sărbători naționale pentru 
care s-au luptat marii înaintași și și-au dat viața eroii neamului.

I. Bârsan

DRAGI HÂRTIBĂCENIDRAGI HÂRTIBĂCENI
Fie ca sărbătoarea Nașterii Domnului să vă umple 

sufletul de bucurie, să vă aducă pace şi linişte în suflet, 
iar lumina ei minunată să vă lumineze în continuare paşii 
în viaţa, să petreceți Crăciunul cu sănătate și bucurie.
Vă doresc ca noul an să vă aducă sănătate, împlinirea 

tuturor dorințelor și multe bucurii alături de cei dragi.
Președintele Asociației „Valea Hârtibaciului”

Schiau-Gull Alin-Ciprian

LA MULȚI ANI !

Pledoarie 
pentru
Mocăniță

Arhitect Eugen Vaida

În cei câțiva ani de școală pe care i-am urmat la Sibiu 
am circulat cu minunata noastră mocăniță de pe Valea 
Hârtibaciului și care în 2007 a fost în sfârșit clasată pe 
lista monumentelor istorice. O scurtă radiografie a ultimilor 20 de ani arată însă trist: proprietarul, statul român, a lăsat acest 
monument în paragină, de la clădiri la calea ferată, de la locomotive la numeroasele vagoane. Deși clasate, aflu că multe dintre 
locomotivele istorice au rămas intre timp fără piese importante (in general injectoare) în multe zone ale țării. Nădăjduim ca la un 
moment dat să avem posibilitatea de a salva haltele și gările prin „Ambulanța pentru monumente”.
În imagine e chiar halta din Alțina, satul meu natal, unde e un haos administrativ total. Singura speranță sunt „Prietenii Mocăniței” 
care, deși legați de mâini și de picioare din cauza hățișurilor legislative și birocratice, au reușit totuși lucruri formidabile pe tronsonul 
Cornățel-Hosman.
Noi, comunitatea de pe Valea Hârtibaciului ne dorim ca această cale ferată și locomotivele să ajungă în administrarea acestei asociații 
și e nevoie de o decizie la nivel guvernamental în acest sens, pentru ca proprietatea să fie preluată de către Consiliul Județean Sibiu 
de la Ministerul Transporturilor ca să poată să fie intabulată și concesionată cu teren, halte și linie ferată către asociație.
Sunt peste 10 ani de când aceasta problemă nu se rezolvă. 
Asociația „Prietenii Mocăniței” a primit o scrisoare de felicitare și de susținere din partea Alteței Sale Regale, Printul de Wales 
pentru tot ce a făcut pentru conservarea și promovarea căii ferate Sibiu-Agnita, acesta din urma exprimându-și dorința de a vizita 
obiectivul cât de curând.

Colegiul de redacție al Gazetei 
Hârtibaciului le urează cititorilor 
săi ca Sfintele sărbători să-i afle cu 
casa plină de belșug și de lumină, să 
audă doar vești bune de la cei plecați 
prin lume, anul nou, ce-n ușă bate, să 
le-aducă sănătate, să le-aducă voie 
bună la tot neamu de’mpreună.

NAȘTEREA DOMNULUI
LA MULȚI ANI! 
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De la Poliție …
Măsurile în vederea stăvilirii pandemiei de Covid-19 

au produs efecte colaterale în ceea ce privește 
infracționalitatea la nivelul Văii Hârtibaciului. Probabil 
că cei care au produs aceste evenimente s-au „plictisit” 
pe acasă.

Astfel, au fost situații în care imobile nelocuite 
temporar, chiar și pe perioade scurte, din care au 
fost sustrase bunuri și/sau bani cum s-a întâmplat la 
Nocrich sau Brădeni.

Au fost persoane care au considerat că dacă lumea 
stă prin casă nu-i vede nimeni dacă „împrumută” niște 
lemne din pădure. Așa că și-au luat calul și căruța și 
fuguța în pădure. Din nefericire pentru ei la Retiș au 
fost „pe fază” polițiștii care l-au depistat și sancționat 
contravențional pe C.M. de 35 de ani din Țeline care 
transporta în căruță 2,5 m3 de material lemnos, în 
condițiile în care, conform actelor doveditoare pe care 
le avea asupra sa, avea dreptul să recolteze doar 1 m3. 
Tot „pe fază” au fost și pădurarii care la Șomartin au 
depistat două persoane necunoscute ce transportau 
aproximativ 2 m3 de lemn într-o căruță. Cele două 
persoane au părăsit locul faptei iar cercetările le 
continuă polițiștii în vederea identificării și tragerii la 
răspundere a acestora.

Unii au considerat că polițiștii sunt prea ocupați cu 
aplicarea măsurilor impuse de pandemie și nu vor avea 
timp să le dea „atenție”. Dar polițiștii au vrut să trateze 
pe toată lumea în mod egal și ca atare le-au acordat 
atenția cuvenită. Au fost „atenți” cu G.G. de 49 de ani 
din Perișani, Vâlcea, depistat în trafic cu o alcoolemie 
de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat; cu S.B.I. de 
22 de ani Netuș care circula pe drumurile publice 
având permisul de conducere suspendat și dovada de 
circulație expirată; precum și cu C.R.I. din Boiu, Mureș 
care conducea un ansamblu de vehicul și remorcă a 
cărui greutatea depășea masa autorizată înscrisă pe 
permisul de conducere al acestuia.

Cu C.P. de 41 de ani din Alțina care, prin violență și 
împotriva dorinței ei, și-a reținut concubina și cei trei 
copii minori în imobilul proprietatea sa, polițiștii nu au 
fost doar „atenți” ci i-au făcut „cadou” un ordin de 
restricție și o sesizare la Judecătoria Agnita.

Polițiștii au acordat o deosebită „atenție” lui B.L.S. de 
27 de ani și S.M.E. de 18, ambii din Netuș, precum și 
lui V.G. de 33 ani din Tonea, Călărași întrucât dețineau 
articole pirotehnice, interzise de lege, în vederea 
comercializării acestora.

În context, vă atenționăm că în această perioadă 
polițiștii efectuează controale privind deținerea și 
folosirea materialelor pirotehnice. Vă atenționăm că, 
în conformitate cu prevederile legale, se pot deține 
și folosi materiale pirotehnice marcate F1 (artificii), 
materiale ce se pot găsi spre vânzare la comercianții 
autorizați. Pentru a fi considerate legale acestea trebuie 
să aibă etichetă, scrisă în limba română, din care să 
rezulte cu claritate clasa de materiale pirotehnice 
în care se încadrează. Deținerea și utilizarea sau 
comercializarea de articole pirotehnice din altă clasă 
decât cea specificată (petarde, pocnitori, artificii 
puternice) poate avea nu doar consecințe medicale 
(răniri sau invalidități) ci și juridice (amenzi sau pedepse 
cu închisoarea).

O prezență constantă, din nefericire, evenimentele 
rutiere nu s-au dezmințit nici de această dată. La 
Iacobeni, N.F.V. de 20 de ani din Poiana, Vâlcea, 
conducând autoturismul proprietate personală pe 
un drum acoperit de mâzgă și cu vizibilitate scăzută, 
a acroșat o căruță. Conducătorul atelajului, G.I. de 
35 de ani din Iacobeni, a ajuns la Spitalul Județean 
Sibiu cu răni serioase, care i-au pus viața în pericol. 
Un eveniment în care au fost produse doar pagube 
materiale a avut loc la Benești. Respectiv, un vehicul 
a lovit și doborât un stâlp de joasă tensiune. Întrucât 
la eveniment nu au fost prezenți martori iar la fața 
locului nu a fost găsit nici vehiculul, nici persoana care a 
produs evenimentul, cercetările au continuat cu autor 
necunoscut. Spre cinstea sa, C.A. de 46 de ani din 
localitate, s-a prezentat a doua zi la Polițe, declarând 
că el este autorul evenimentului și că la acel moment 
se afla sub influența alcoolului. De altfel, testul făcut 
la momentul prezentării acestuia la secție a arătat o 
alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un eveniment nefericit a avut loc la Săsăuș unde G.T. 
de 66 de ani din Alțina și care locuia fără forme legale la 
Săsăuș, a fost găsit decedat într-o locuință improvizată 
într-un grajd. Întrucât pe corpul acestuia au fost 
evidențiate semne de violență, chiar dacă nu păreau 
letale, a fost anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Sibiu și a fost invitat Serviciul de Medicină Legală Sibiu 
să determine cauza exactă a decesului susnumitului.

Evenimente... evenimente.... evenimente... dar și 
momente de sărbătoare și de sfârșit de an drept pentru 
care polițiștii de pe Valea Hârtibaciului vă urează

Sărbători Fericite!
Un An nou fericit!

și vă reamintesc că sunt ...

… mereu alături de dumneavoastră !

De-ale tăiatului porcului de Crăciun 
Tot mai adevărat pare a fi faptul că ţăranul român „modern”, cel al zilelor noastre, forţat de domnii-orășeni și de „comercianţii” de 

datini și obiceiuri din străbuni („furișaţi” prin bucătăriile pensiunilor turistice și restaurantelor lăudăroase că păstrează tradiţia mâncărurilor 
ţărănești), a trebuit să se prefacă, chipurile, că ar fi uitat că „Ignatul” începe doar cu patru zile înaintea Ajunului Crăciunului. Deci, nu mai 
devreme!. Ca urmare, a consimţit cum că vechea și pitoreasca datină din străbuni a locuitorilor satului românesc să înceapă fie odată cu cele 
dintâi semne ale sosirii iernii, fie imediat după sărbătoarea creștinească a Sfântului Ierarh Nicolae (6 decembrie). Iar dacă, cumva, îl întrebi 
pe stăpânul porcului înjunghiat, pârlit, spălat și despicat, care să fie rostul unei astfel îndeletniciri mult grăbite, de cele mai multe ori îţi va 
răspunde că așa vor fraţii, surorile, cumnaţii, cumnatele, ginerii, nurorile, copiii și nepoţii de la oraș. De asemenea, că la cumpăna dintre ani, 
încearcă pe furiș să revină pe la casele lor cu vechi și dragi amintiri, ca și în stranele bătrânelor biserici ale satelor, neamurile plecate la muncă 
în străinătăţuri. Şi că dacă fac o atât de lungă cale, îi aduc și pe prietenii lor din ţări străine. Pe petrecăreţii și cântăreţii italieni și spanioli, pe 
meticuloșii și sobrii nemţi, austrieci și olandezi, ca și pe chibzuiţii de englezi, scoţieni și irlandezi. Însă cu toţii, la un loc, însoţiţi de un teribil 
dor de mâncăruri și băuturi gustoase și sănătoase, precum și de un nestăvilit chef de a recita și cânta românește și pe limba lor colindele. Ale 
noastre fiind cunoscutele „Trei păstori se întâlniră” și „Sara bună, gazdă bună”. Iar potrivit bunului obicei la români, ţăranii-gazdă vor pune 
în „traista” musafirilor, la plecare, tot ce au ei mai bun de-ale gurii, din care nu vor lipsi „porcăriile” de tot felul. Bine afumate și sărate. Să se 
ţină multă vreme. Adică, până s-or fi gătat de degustat la ei acasă, din îndepărtatele străinătăţi!

Astfel stând lucrurile, badea Gheorghe și lelea Floarea se vor vedea obligaţi să facă uitate, pentru o zi-două, canoanele postului Crăciunului, 
și mai gustă din tocătura piperată și usturoită a cârnaţilor, caltaboșilor și sângeretelui. Ba mai mult, pentru ca priceputul măcelar să binevoiască 
să le arate cât îi de groasă slănina ascunsă sub șoricul de la ceafa porcului, vor cinsti împreună un păhărel-două de ţuică fiartă, îndulcită cu 
zahăr ars, dar și aromată cu piper și chimen. Însă într-atât de „tare” încât o simți în nădragi cum îți curăţă gura de microbi și trupul de zile. 
Şi tot contra frigului și mahmurelei, ca și pentru dezlegarea limbilor, mai beau și câteva căni cu vin fiert cu scorţișoară. Apoi, când înserarea 
va prinde a cădea peste uliţele satelor văii Hârtibaciului, toţi cei ai casei se vor așaza la masă  la „Pomana porcului”, „asortată” cu o mare 
mămăligă galbenă ca ceara de albine. Lângă ea, un castron cu varză acră mărunţită, „scăldată” în moarea sifonată ce poartă în limpezimea ei 
gusturi și arome de hrean, mărar și cimbru. Fi-va atunci una dintre cele mai gustoase mâncăruri din toate câte pot fi puse pe mesele ţăranilor 
ardeleni, buni gospodari! O vor egala doar sarmalele de Crăciun, gospodina având grijă ca porcul să „calce” bine cu piciorul în oala din lut 
ars. Vor urma, de Anul Nou și de Bobotează, ciorbele de perișoare, înăcrite cu zeamă de varză, sarmalele umplute cu păsat, în amestec cu 
creste de slănină și cu chișcă, precum și tradiţionalele răcituri, servite, la alegere, cu pâinea coaptă pe vatra încinsă a cuptoarelor din curţile 
ţăranilor, sau cu mămăligă fierbinte, asortată cu un blid zdravăn de ceapă roșie de Făgăraș sau de Turda, acrită cu oţet și potolită cu ulei de 
floarea soarelui. Iar cât vor fi sărbătorile creștine de frumoase și prelungite de lungile nopţi de iarnă, de pe mese nu vor lipsi cozonacii cu mac 
și cu miez de nucă, merele, perele și nucile, ca și scoverzile și lichiele, date pe deasupra cu smântână și cu ouă îndulcite cu miere de albine. 

Notă: Dacă n-ar fi fost beteșugul COVID-19, cam așa trebuiau petrecute sărbătorile creștine ale iernii, în casele celor mai vrednici 
gospodari ai satelor acestei ţări.

Sibiu, marţi, 2 dec. 2014
Ioan Vulcan-Agniteanul(ioan.vulcan@yahoo.ro)

Într-o lume „rânduită” cum spune ardeleanul, sfârșitul de an este momentul socotelilor, al „cântăririi” faptelor de peste an și, bineînțeles, pregătirea 
pentru noul an, moment al schimbărilor, un nou început etern repetabil.

Dar asta se întâmplă doar într-o lume „rânduită” căci lumea reală, haotică și ne-„rânduită”, nu prea te lasă să îți faci socotelile așa cum vrei tu iar acest 
an este un perfect exemplu. Nu doar că ne-a dat peste cap toate planurile de la sfârșitul anului trecut dar nici nu ne lasă să ne facem socotelile pentru 
anul viitor.

Înainte de căderea comunismului, oamenii își făceau planuri și pentru douăzeci de ani, sau poate chiar pentru o viață. La treizeci de ani de la acel 
moment, care devine încet, încet, istorie; abia reușeam să ne facem planuri pentru anul ce urma să vină. Azi, abia dacă ne putem gândi la ce vom face 
peste o lună.

Anul trecut ne-am planificat să ne adunăm toată familia de Paști. Când au venit sărbătorile Pascale ne-am temut că odată cu urările și apropierile – 
datorate unui astfel de moment – fără voie vom da și boala care ar putea, nu să apropie ci, să îndepărteze (poate chiar definitiv) pe cei dragi. Așa că, 
am amânat aceste prețioase momente în familie pentru sărbătoarea Crăciunului. Iată, Crăciunul a sosit și constatăm că nici planurile făcute atunci nu 
se mai potrivesc. Ce vom face oare în noul an ce bate la ușă? Putem să ne planificăm ceva pentru el?

Când ne începem viața, copii fiind, nu ne facem prea multe planuri. Le fac pentru noi părinții sau, pur și simplu, ne lăsăm duși de valurile vieții. Nu ne 
gândim prea mult la ziua de mâine pentru că ea va fi ... mâine. Iar dacă ne gândim, planurile noastre sunt pline de „poate” și de „dacă”. Nimic nu este 
bătut în cuie. Pe măsură ce creștem învățăm că „mâine” trebuie să supraviețuim și, pentru asta, trebuie să ne planificăm o mulțime de lucruri.

Dar, mai învățăm și că planificarea asta vine cu niște costuri. Uneori materiale – hrană, adăpost, bunuri; alteori sufletești – pierdem prieteni, rude, 
apropiați (uneori definitiv). Și începem să ne trăim viața luând în considerare aceste costuri pe care de regulă le presupunem și nu ni le dorim dar 
câteodată le planificăm. Învățăm însă că, dacă reușim să facem planuri cât mai detaliate și pe termen cât mai lung, aceste costuri sunt tot mai mici. Aici 
intervin, însă, momentele de criză. Lucrurile neplanificate.

Societatea cu cât este mai evoluată, cu atât reușește mai bine să supraviețuiască unor momente de criză cu cât mai puține pierderi, indiferent de care. 
Și, se presupune după experiența istoriei recente, că societatea în care trăim este una destul de evoluată. Într-un anume fel este, pentru că încearcă să 
protejeze bunul cel mai de preț al societății și al indivizilor – viața.

 Societatea se gândește la binele tuturor nu la binele individual. Dar noi suntem oameni, suntem indivizi și individuali. Pentru noi, mai presus de binele 
social este binele personal. Viața noastră este mai importantă ca viața altuia. Așa este de la începutul evoluției umanității. Supraviețuiește cel cu cele 
mai multe șanse. Cu cele mai multe dotări. Cel mai planificat. Oare?

Animalele au învățat că turma asigură mai bine supraviețuirea individului decât individul singur. Au învățat-o și strămoșii noștri atunci când umblam în 
turme. Și atunci? De ce nu o recunoaștem și noi acum? De ce nu o aplicăm?

Este adevărat. Momentele de sărbătoare sunt plăcute, mai ales dacă le petreci cu cei dragi. Dar viața nu este o 
sărbătoare. Este o permanentă provocare căreia nu poți decât să speri să îi faci față cât mai bine. Suntem miliarde de oameni. Fiecare cu viața lui și cu 
șansa lui. Pentru fiecare om care își planifică sărbătorile alături de cei dragi, sunt sute sau chiar mii de alți oameni care nu știu dacă mâine va mai fi printre 
cei dragi sau cei dragi vor mai fi alături de el. Sunt lucruri pe care nu le poți planifica. Părinții sau locul în care te naști sunt un asemenea exemplu. Este 
greu să te bucuri de o sărbătoare atunci când te-ai născut și trăiești într-o zonă de război sau o zonă în care apa și hrana sunt resurse limitate.

Societatea actuală, cea pe care o blamăm că vrea să ne țină cu masca pe față – dar în viață – are experiența devastatoare a ultimului război mondial. 
Un moment teribil de criză. Dar datorită lui suntem aici unde suntem azi. Bunicii noștri au înțeles, pe calea grea, că trebuie să fie uniți ca să evolueze. 
Noi, având exemplul lor, trebuie să învățăm tot pe calea grea? Trebuie să ne moară cei dragi ca să învățăm că niște gesturi banal de simple pot face 
diferența?

În șaptezeci și cinci de ani am evoluat cât nu am evoluat în două milenii. Atât economic cât și social. Am făcut-o prea repede? Probabil. Dar, acum 
două milenii, ca individ, dacă rămâneai în urmă erai mort. Acum societatea trage de tine. Încearcă, cu sau voia ta, să te ducă mai departe, să te țină 
în viață. Este alegerea ta dacă vrei sau nu să mergi mai departe. Dar, dacă vrei să stai, nu te agăța de alții să îi ții și pe ei în loc. Stai singur. Fă alegerea 
doar pentru tine. Atunci când vrei sa mergi mai departe învață să îi ajuți pe cei de lângă tine. Și ei te vor ajuta la rândul lor. Și vă veți bucura împreună.

Momentele de sărbătoare, mai ales cele de la sfârșit de an, nu fac altceva decât să spună „Am făcut ce trebuie anul asta. Și pentru mine, și pentru 
ceilalți. Iar la anul o iau de la capăt. Sunt apreciat, sunt mulțumit și mă bucur. De aceea sărbătoresc, alături de cei ce îmi sunt dragi.”

Mă întreb, cei care n-au făcut nimic tot anul nici pentru ei nici pentru ceilalți, dacă sărbătoresc, oare pentru ce sărbătoresc? Au motive de bucurie? 
Au pe cineva alături? Sau sunt singuri? Mi-aș dori să nu fie singuri pentru că bucuria trebuie împărtășită.

În ciuda acestui an greu și deosebit, cred că toți ar trebui să sărbătorim. Poate nu vom fi, ca de obicei, cu toți cei dragi alături. Dar, indiferent cu cine 
vom fi, ar trebui să sărbătorim. Pentru că aceste sărbători sunt în primul rând – speranță.

Speranță că lucrurile se vor schimba, că ne vom putea relua viața de acolo de unde am lăsat-o, că vom putea face viața mai bună pentru noi și pentru 
alții, că vom putea da speranță acolo unde nu este speranță.

Să nu uităm învățăturile Celui a cărei naștere o sărbătorim. S-a născut să ne aducă Speranța și Iubirea iar noi asta sărbătorim. Și ne dorim să îi urmăm 
exemplul.

De aceea vă doresc tuturor Oamenilor, indiferent de credință și credințe, să aveți parte cât de mult de toate bucuriile pe care le oferă sărbătorile de 
iarnă. Un an nou fericit, cu speranță și iubire!

Cătă V.

Editorial
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Iată-ne, dragă cititorule, la cules podoabe din plaiurile hârtibăcene în acest timp de sărbătoare, 

cu multă umilință și dragoste ne apropiem de rodul bogat, meșteșugit de sufletul neostoit al 
românului din satul Ilimbav, odrasla unui travaliu național conceput în pântecul țării, cu griji, 
frământări și idealuri mărețe. Istoria acestor locuri ar fi o statuie frumoasă, admirată sau uitată, 
dacă nu vom râcâi în jarul ontologic al comunității pentru a ațâța flacăra trăirilor dintotdeauna, 
la lumina căreia vom decripta atitudini, fapte și vorbe, credințe și cutume ale omului de ieri și 
de azi. 

Sărbătorile de iarnă, Nașterea Domnului, Anul Nou și Boboteaza, s-au pliat și pe ființa celor 
din Ilimbav, acoperindu-i în straie de sărbătoare, iar ei, după puterea și priceperea fiecăruia, 
caută sensul și bucuria acestui timp. Marele istoric al religiilor Mircea Eliade, a intuit și cercetat 
capacitatea omului, dintotdeauna, de a se raporta la Divinitate. El consideră că „omul își 
dă seama de existența sacrului pentru că acesta se manifestă, se înfățișează ca un lucru cu 
totul diferit de profan”. Or, ceea ce se petrece în aceste sărbători este tocmai recunoașterea 
faptului că Dumnezeu a venit în lume într-un mod deosebit, prin nașterea Fiului din Fecioară, 
că timpul este un ciclu și există întotdeauna un nou început; sărbătorile de iarnă sunt penetrate 
de manifestări care aduc „vești bune” din perspectiva creștină, dar și obiceiuri de dincolo de 
pragul Bethleemului, adică precreștine. Spațiul sacru se ascunde sau este mascat de profan, de 
ce este „lumesc”, ne învață Eliade, iar „Timpul sacru” este adus în prezent, reactualizat prin 

sărbătoare. Sărbătoarea are menirea de-a ne reintroduce în ziua de început, de a trăi „plenar” 
momentul sărbătorit! În acest context, colindele din noaptea de ajun ne vestesc și ne așază 
la ușa peșterii, urmând a intra sfioși și cu bucurie mare lângă ieslea Pruncului Iisus. Iar „Anul 
Nou este o reactualizare a cosmogoniei, el implică reluarea Timpului de la începuturile sale, 
adică refacerea timpului primordial, a timpului «pur», cel care exista în momentul creației” (M. 
Eliade).

În Ilimbav, vechi sat românesc, atestat documentar începând cu anul 1375, așezat pe cursul 
unui pârâu care îi poartă numele, debutul sărbătorilor de iarnă are loc odată cu sărbătoarea 
„de Ignat”. De atunci se începe tăierea porcilor îngrășați, până în 24 decembrie; aproape în 
fiecare dimineață răsună guițatul porcilor, când din susul satului, când din josul satului; dintr-o 
parte și din alta sunetul ascuțit este urmat de voci bărbătești, apoi fumul care se ridică din 
gospodăria unde este pârlit porcul (au fost și cazuri când datorită faptului că acesta nu murise 
imediat, s-a ridicat cu focul în spate, provocând spaima celor din jur „să n-o ia câtă șură!”), 
apoi voci de copii care cer urechea porcului după ce este pârlit și spălat, apoi voci de femei la 
curățatul mațelor și alte treburi pe-acolo! Tot din această dată calendaristică, se organizează 
ceata „Irozilor” și ceata „Ficiorilor”, care se strâng, până la Crăciun, aproape seară de seară la 
câte unul din membri cetei, pentru a repeta colinzi. Din ceata Irozilor fac parte băieți între 11 și 
15 ani, iar în ceata Ficiorilor intră cei de la 16 ani până hăt încolo..., se regăsesc și burlacii, la care 
cei mai tineri privesc cu mult respect! Fiecare ceată organizându-se separat, își alege propriu 
lider și se stabilesc rolurile fiecărui membru; „Irod” conduce ceata Irozilor, „Judele Mare” și 
„Judele Mic” ceata Ficiorilor.

Întâlnirile pentru repetiții sunt momentul așteptat al zilei, un timp profund al socializării când 
tinerii comunică unul cu altul, spiritul de veselie plutește peste tot, iar dacă există conflicte, 
atmosfera acestor întâlniri aplanează orice tensiune! Pe lângă repetiții, Irozii practică anumite 
jocuri, precum „Crai și Jude” sau „Uiog”, a căror origine nu știu din ce îndepărtate vremuri sunt 
tocmite! Ceata Ficiorilor se îngrijește de găsirea unui loc „gazdă”, unde are să-și petreacă zilele 
de la Crăciun până la Bobotează. Aici depozitează hrana (carnea și colacii de la colindat), se 
păstrează vinul cumpărat, distribuit cu mare grijă de Crâșmar (ales odată cu juzii), își pregătesc 
hrana, servesc masa împreună, pur și simplu „gazda” devine locuința Ficiorilor din sat pe timpul 
zilelor de sărbătoare! Având în vedere jocul, care se ține în perioada sărbătorilor la căminul 
din sat, Ficiorii caută și tocmesc muzicanții; pentru multe generații a cântat la clarinet Pătru 
Băilă, un fiu al satului. Pentru diversitate, în unele seri era invitat să cânte Pătru Dărăbanț, care 
mânuia o țiteră veche. 

În Ziua de Ajun se începe colindatul! Orice altă activitate este pusă în planul doi, accentul cade 
pe colindat: se pregătește casa, ograda, masa, colacii, carne, nuci și mere, ceva bănuți și multă 
voie bună! Primii care sosesc în curțile ilimbăvenilor, aducând vestea nașterii Mântuitorului sunt 
copii de până la 11 ani; ei umblă în grupuri de doi sau mai mulți având o stea confecționată 
dintr-un obiect rotund, căruia i se aplică pe margine forme conice, reprezentând razele, învelit 
cu hârtie colorată, iar în mijloc o iconiță cu Fecioara Maria și Pruncul; steaua avea în prelungire 
un băț care ajuta la deplasare sau sprijin în timpul colindatului. Glasurile fragede răsună pe toate 
ulițele:

Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru,
Răsărit al lumii, Lumina cunoștinței,
Că întru Dânsa ‚ceia ce slujeau stelelor,
De la stea s-au învățat să se închine Ție
Soarelui dreptății, și să Te cunoască pe Tine,
Răsăritul cel de sus.
Doamne, mărire Ție!

Începând cu orele amiezii ceata Irozilor, având o costumație specifică, pornesc colindatul de la 
casa parohială, preotul satului fiind primul care v-a primi vestea Nașterii adusă de colindători! 
Ei vor prezenta o scenetă pentru care s-au pregătit intens, bine organizată, în care este vorba 
de Nașterea Domnului, vestirea păstorilor, venirea Magilor care au urmat steaua, întâlnirea 
cu Irod cel crud. De la casa parohială, colindătorii se îndreptă spre casa învățătorului ducând 
și acolo vestea bună. Începutul colindatului de la casa preotului și a învățătorului, nu sunt la 
voia întâmplării, înțelepciunea strămoșilor identificau două puncte de reper moral și călăuzitor, 
în credință și în cunoaștere. În limbajul său, comunitatea satului și-a exprimat valorile chiar 
sub vitregiile istoriei! Fiecare casă urma, pe rând, să primească vizita Irozilor, a căror intrare 
în gospodărie este solemnă, având în fruntea cetei steaua, costumația și glasul personajului 
„Înger” aduc un aer de respect și emoție adâncă, gazdele stau cu privirile ațintite la acești soli, 
sosiți parcă din altă lume:

Pentru aceasta am îndrăznit
Și cu steaua am venit
Să știm de la dumneavoastră
Suferiți (primiți) voi Ceata noastră?
Ca să facem pomenire
De a lui Hristos venire!

Mult mai târziu, în jurul orelor 19 – 20, când întunericul acoperă satul, glasurile Irozilor se 
mai aud sacadat pe undeva în „Cânechi” (partea de sud a satului), ceata Ficiorilor se strâng 

în fața bisericii, apoi urcă în turn, grupuri se așază la cele patru ferestre ale turnului și încep 
a colinda. Toată valea Ilimbavului răsună de vocile bărbătești, puternice, care scot sătenii din 
casă, zgribulind de frig, strângând laibărul pe ei, dar ascultând cu mult drag ceea ce se petrece 
doar odată în an: „cântă ficiorii din turn!” Trebuie să recunosc, fiind în ceata de Irozi, când 
auzeam colinda Ficiorilor, tare îmi doream să cresc odată, să fiu și eu ficior! Dar vocile acelor 
colindători, continuau să spargă întunericul nopții, tăria frigului și ceața vremurilor:

Toată legea creștinească 
Astăzi să se-nveselească
C-o stea mare s-a ivit
Sus la sfântul răsărit.
.....................................
Că Veșnicul Dumnezeu
A trimis pe Fiul Său

După colindul din turn, ceata Ficiorilor se îndreaptă spre casa parohială, urmând traseul cetei 
de Irozi. Ei colindă până în zorii primei zile de Crăciun! Timpul lor se prelungește deoarece 
gospodarii din sat care au fete de măritat chemă Ficiorii în casă! Aici sunt invitați în jurul unei 
mese încărcate cu mâncăruri tradiționale, în mijlocul căreia se pune un colac mare cu un măr în 
mijloc și o bucată din carnea porcului de curând tăiat (pece). În timpul ospățului se cântă mai 

multe colinde, cântate doar de ceata Ficiorilor: „Toată legea creștinească”, „Dar te scoală acest 
domn bunu” și „Bucurie mare avem”.

Odată seara de colindat încheiată, se întâmplă ca pe parcursul nopții, mai ales spre dimineață, 
unii feciori mai necăliți, răpuși de oboseala amestecată cu prea mult vin, să plece acasă! Cum 
s-a încheiat colindatul, obositul fecior primește vizita celor din ceată care îi cântă „zorile” la 
fereastră:

Ziori, ziori, dragi ziori
Am plecat cu colindatu
Și s-o făcut ziuă-n satu...

În prima zi de Crăciun, Irozii vor colinda în biserică, în prezența preotului și a oamenilor din sat. 
Familiile gospodarilor, încă din seara de ajun, se vizitează reciproc cântând colinde împreună. 
În fiecare seară din zilele de sărbătoare, până la Bobotează, ceata de Ficiori organizează joc 
la căminul satului. Pentru fiecare fată din sat se fac 6 jocuri (șase cântece de joc), iar pentru 
fiecare fată care a „chemat în casă Ficiorii” se fac 12 jocuri. Sigur, Judele Mare trebuie să fie 
un bun organizator, ajutat de Judele Mic pune la punct toate aceste programe, ca să nu-ți pui 
pe cap neamurile unei fete dacă nu iese bine jocul! În seara când se organizează joc pentru 
anumite fete, familiile acestora invită la cămin rudele din sat. Feciorii sunt atenți la felul cum 
joacă, să nu ajungă de râsul celor din jur, mai ales a mătușilor care privesc cu mult interes de 
pe margine! 

În timpul serilor când nu este joc, caracterul Ficiorilor intrați de curând în ceată este pus la 
încercare de către cei mai „vechi”, într-un mod inedit! Din bătrâni se obișnuia ca noii veniți în 
ceată să fie trimiși la „Părăul ăl Afund”, un capăt de părău abrupt, aflat la aproximativ 1 km. 
de sat, unde se află izvorul Văii Ilimbavului. În acest fel primeau „botezul” maturității! Acest 
obicei s-a păstrat sub diferite variante: unii din ceată sunt trimiși de Jude să meargă la „Părăul ăl 
Afund” și să bea apă din fântâniță (izvor), alții sunt trimiși la „Șura lu’ Irimie”, un loc aflat după 
„Părăul ăl Afund”, aceste „însărcinări” controlate (novicii erau urmăriți să ajungă la destinație) 
se făceau de obicei pe timp de noapte, iar unele ierni erau cu multă zăpadă și geruri năpraznice. 
Un tânăr ilimbăvean, Tocoaie Ion, în urma unei asemenea aventuri, pe o iarnă grea, când s-a 
întors în sat nu și-a mai putut da jos încălțămintea din picioare, fiind ud și înghețat. Cel care 
refuză drumul până la „Părăul ăl Afund” poate fi ușor catalogat ca fricos, „nu-i bărbat” ar zice 
gurile rele! Unui tânăr nu-i face plăcere o asemenea asociere, astfel că drumul acesta este unul 
de inițiere! 

Așa, una după alta trec sărbătorile, iar Timpul sacru revine mereu să ne aducă aminte, an de 
an, că rostul nostru în lume este să nu uităm unii de alții și de Dumnezeu, să nu uităm țara și 
satul de unde suntem! Apoi dragi mei, urez și eu cum știu mai bine, primiți colindul meu despre 
colind în satul de poveste!

Hristos S-a Născut!
La mulți ani!

(Mulțumesc cu aleasă prețuire celor care mi-au dat informații, mi-au răscolit amintiri, mi-au oferit din timpul lor pentru a putea 
scrie acest articol: preot Stoica Vlad Dumitru, Vasile Tocoaie, Ioan Păcală, Adrian Sava și Vasile Stănuleț).

Sărbătorile de iarnă în satul de poveste
Gavril Iosif Sinai

ILIMBAV

Ceata Irozilor din Ilimbav și preotul paroh
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BOARTA,
Michelsdorf,
Mihalyfalva
1 3 9 4 , m e n ț i u n e 

d o c u m e n t a r ă – 
Mihalfalua # 1507,     
1509 Mechelsdorff 
și Michelsdorff – 
primele mențiuni ale 
denumirii germane # 
1733, Mihalyfalva are 
74 de locuitori români, 
un preot și o biserică 
greco-catolică, localitatea 
aparține de protopopiatul 
Broșteni # 1750, Boarta 
– prima mențiune a 
denumirii românești 
(legată de numele unuia 
din proprietarii localității 
la 1394 – nobilul Bartha). 
# 1844, construcția 
bisericii greco-catolice # 1924, construcția bisericii (capelei) ortodoxe.

Boarta, un sat în plasa Buia din comitatul Alba de Sus, aparținând mai multor 
nobili, locuit de unguri, sași și valahi, având o parohie cu biserică evanghelică ce 
aparține de surogația Calvaser, din cadrul capitlului Şeica, o parohie cu biserică 
greco-neunită, precum și o parohie cu biserică reformată, căreia îi aparține, ca filie, 
satul Calvaser, fiind filie a parohiei catolice din Copșa Mică Satul este situat în 
bazinul hidrografic al Mureșului și al afluentului său Târnava Mare, la 3/4  ore de 
proxima stație de poștă, Şeica Mare, între SE și S de aceasta, la mai puțin de 2 ore 
mai jos de Buia și la 1 /2 ore mai sus de Calvaser, pe pârâul Calva. Se învecinează 
cu Şoala la ENE, Mighindoala între SE și E, Veseud între s și v, Calvaser la NNV.

BENEȘTI, Bagendorf, Bendorf
1391, prima mențiune documentară – Pegendorff, Benedicti villa # 1488 Begendorff 

este cea mai mică localitate din scaunul săsesc Nocrich, are 12 gospodării și o școală 
# 1651, la Benești mai trăiește o singură familie de sași, bunurile bisericii evanghelice 
sunt predate la Nocrich # 1733, la Benești există o biserică greco-catolică cu doi preoți 
și 100 de locuitori români; localitatea aparține de protopopiatul Colun.

 Benești, un sat din care cea mai mare parte ținând de scaunul săsesc Nocrich, o 
foarte mică parte aparține comitatului Alba de Sus, plasa Bârghiș, fiind locuit numai 
de valahi, care se împart doar între cele două parohii grecești, o parohie cu biserică 
greco-unită, precum și o parohie cu biserică greco-neunită, de care aparține, ca filie, 
satul Măgărei, fiind filie a bisericii catolice din Mîlâncrav. Satul se află în bazinul 
hidrografic al Oltului și al afluentului său, râul Cibin, la 6 ore distanță de proxima 
poștă, Porumbacu de Jos, între NE și N de aceasta, la 21/2 ore mai jos de Agnita și la 
o oră mai sus de Alțina, pe malul drept al râului Hârtibaciu. Se învecinează cu: Bârghiș 
la ENE, Coveș la E, Alțina între V și S, Ighișu vechi la N.

BÂRGHIȘ, Burgesch, Burkos
1357, mențiune documentară - Byrges # 1642, încheierea unei 

înțelegeri între sașii evanghelici și maghiarii reformați din Bârghiș 
privind folosirea comună a bisericii. #sec XV - XIX, Bârghiș este 
localitate în comitatul Alba, iar după 1764 în comitatul Alba de 
Sus, fiind reședință a plășii Bârghiș # 1733, Burkos este o localitate 
cu populație mixtă. are o biserică greco- catolică, doi preoți și 86 de 
locuitori români. 

Bârghiș, un sat în plasa Bârghiș, din comitatul Alba de Sus, 
aparținând mai multor nobili, locuit de unguri și valahi, având o 
parohie cu biserică greco-unită, o parohie cu biserică evanghelică ce 
aparține capitlului Rupea, o parohie cu biserică reformată, precum 
și o parohie cu biserică greco-neunită, de care aparține, ca filie, satul 
Coveș, fiind filie a parohiei catolice din Mălâncrav. Acest sat se află 
în bazinul hidrografic al râului Olt și al afluentului său, râul Cibin, la 
aceiași distanță, de 7 ore depărtare, față de stațiile de poștă Mediaș, 
între S și E de aceasta și Dumbrăveni, între SV și S, la 11/2 ore mai jos 
de Măgărei și la o oră mai jos de Apoș, în punctul de întâlnire ale celor 
două pârâuri ce vin dinspre aceste două localități, care apoi, la o oră 
mai jos de sat și la 11/4ore mai jos de Agnita se varsă, dinspre partea 
dreaptă, în râul Hârtibaciu. Se învecinează cu: Apoș la NE, Coveș între 
SE și S, Benești la VSV, Ighișu vechi la VNV, Măgărei (Pelișor) la N.

BRĂDENI, Henndorf, Hegen
1297, mențiune documentară – terra Heen # 1304, mențiune documentară – Hegun 

# 1350, pentru biserica cu hramul Sf. Andrei din Henndorff s-a dat o scrisoare de 
indulgență, înnoită în anii 1406 și 1466. Biserica este transformată în secolul al XV-lea 
și înconjurată de o incintă fortificată. # 1426, Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, 
acordă localității Hendorff sau Hegen privilegiul de a ține un târg săptămânal, iar în 
anul 1427 un privilegiu de târg anual, localitatea devenind astfel târg (oppidum) # 
1488 localitatea Hendorff din scaunul săsesc Sighișoara are 59 de gospodari și o școală 
# 1733, la Hegeny există 20 de locuitori români care aparțin de protopopiatul Veneția 
# 1765, la Hendorf trăiesc 374 de sași de religie evanghelică, localitatea aparține de 
capitlul (protopopiatul) de Saschiz. # 1820 construcția bisericii ortodoxe în locul unei 
biserici vechi de lemn # 1898, inaugurarea căii ferate Sighișoara – Agnita și construcția 
gării din Hendorf # 1941, numele oficial al localității este Hendorf, menționat și în 
anul 1960 # 1964 Brădeni este o localitate în raionul Agnita din regiunea Brașov

Brădeni, un sat în scaunul săsesc Sighișoara, locuit de sași și valahi, având o parohie 
cu biserică evanghelică, construită în 1476, aparținând capitlului Saschiz, precum și o 
parohie cu biserică neunită, de care aparține, ca filie, satul Netuș, fiind filie a parohiei 
catolice din Glodeni. Satul se află în bazinul hidrografic al Oltului și al afluentului său, 
râul Cibin, la 4 ore distanță de proxima poștă, Sighișoara, între S și V de aceasta, la o 
oră mai jos de Retiș, și puțin mai sus de Netuș, pe malul drept al râului Hârtibaciu. Se 
învecinează cu Apold între N și E, Retiș la S Netuș între V și S.

Date istorice ale localităților de pe Valea Hârtibaciului preluate din lucrarea „Județul Sibiu –
Istorie și imagini de epocă” autori Gernot Nussbacher, Nicolae Pepene, Bogdan – Florin Popovici, Dan 
Nanu, de unde am preluat datele cronologice și atlasul „Transilvania – Izvoare de geografie istorică 
Județul Sibiu”, autori, Pepene Nicolae, Nanu Dan și Popovici Bogdan – Florin, de unde am preluat textul 
și harta Iosefină, cu date din anul 1775. Publicarea se face în ordinea alfabetică.
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„Lumina lui Hristos luminează tuturor!” (Liturghia Darurilor)

DECEMBRIE 2020

Un nou preot paroh la Parohia Cașolț, Protopopiatul Agnita 

Duminică, 06 decembrie 2020, în ziua de prăznuire a Sf. Nicolae, la biserica „ Cuvioasa 
Parascheva” din localitatea Cașolț, a avut loc instalarea noului preot paroh, pr. Dr. Alexandru-
Dragoș Dădîrlat. 

Evenimentul a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de preoți, format din: pr. 
Protopop Naicu Mihai, pr. Voinea Cornel, fost preot paroh, pr. Murgoiu Crucian-Gheorghe, 
de la parohia Nucet și noul paroh, Alexandru-Dragoș Dădîrlat.

La sfârșitul Liturghiei s-a desfășurat momentul propriu-zis al instalării, în prezența enoriașilor, 
familiei noului preot și tuturor invitaților, care au venit să asiste la acest mare eveniment din 
viața comunității. Pr. Protopop Naicu Mihai, după ce a rostit cuvântul de instalare, i-a înmânat 
pr. Dr. Alexandru-Dragoș Dădîrlat Sf. Evanghelie, Sf. Cruce și cheia bisericii, urându-i mulți ani, 
binecuvântați cu roade duhovnicești alese în cadrul parohiei, ce tocmai i-a fost încredințată. 
De asemenea a mulțumit pr. Voinea Cornel, care a păstorit timp de 44 de ani parohia Cașolț, 
împlinindu-și cu timp și fără timp misiunea încredințată la hirotonie. 

Și-a exprimat totodată cuvinte de felicitare și de recunoștință față de enoriași pr. Voinea 
Cornel, care i-a invitat pe credincioșii parohiei să fie alături de noul preot și să-l sprijine în 
toate activitățile pe care acesta le va demara pentru binele bisericii și mântuirea lor.

Pr. Dr. Alexandru-Dragoș Dădîrlat și-a exprimat la final recunoștința față de Dumnezeu, 
față de ÎPS. Părinte Mitropolit Laurențiu Streza și față de cei prezenți și i-a încredințat pe noii 
fii și fiice duhovnicești, că va sluji Biserica după modelul de slujire al Mântuitorul Hristos și al 
tuturor Părinților Ortodoxiei.

E de ajuns rugăciunea
pe care o facem acasă?

IEROMONAHUL SAVATIE BAȘTOVOI CUVINTE DUHOVNICEŞTI

- Mulți, pentru a nu merge la biserică, invocă faptul că slujbele sunt prea lungi, inclusiv 
Sfânta Liturghie. E de ajuns rugăciunea pe care o facem acasă?
- Rugăciunea pe care o facem acasă este foarte bună. Dar, dacă noi nu iubim biserica, nu 
ştiu la ce ne foloseşte. Nu ştiu ce ne vom face noi cu rugăciunea aia de acasă. Ce înseamnă 
asta? Ce-ar fi însemnat: Noe îşi face corabia, şi unii se apucă şi îşi fac butoaie cu care 
se vor salva pentru că vine potopul. Vino şi urcă în corabie, e mai sigur. Nu faci tu cu o 
scândură vapor de mântuire, corabie dintr-o scândură nu prea faci. Cel care nu iubeşte 
biserica, cel care nu iubeşte Liturghia să nu se amăgească că se roagă acasă! Nu ştiu ce duh 
îl învață pe el rugăciunea aia, dacă el nu iubeşte Liturghia. Nu poate fi aşa ceva. Cum poate 
fi aşa ceva? Ce rugăciune e aia? Rugăciunea, dacă este dreaptă şi făcută către Dumnezeu 
şi Duhul Lui îl cercetează pe om, primul loc în care îl va duce va fi biserica. „Domnul este 
în sălaşul Său cel sfânt” (Psalmul 10, 4). Acolo îl va duce, de se va ruga cineva drept. Dar 
dacă rugăciu¬nea lui nu-l duce acolo, păi, iertați-mă, dar sunt atâția care spun că se roagă, 
dar nu tot cel ce spune „Doamne, Doamne” va fi primit, ne spune Hristos.
Aşa să ne măsurăm calitatea rugăciu¬nii noastre: dacă ea ne duce în Casa Domnului, acolo 
unde El sălăşluieşte, acolo unde El însuşi vine, unde Se jertfeşte, acolo unde frații noştri se 
roagă împreună - că unde-s doi sau trei şi El este între noi -, înseamnă că ne rugăm în Duhul lui 
Dumnezeu. Noi care ne-am osebit de frații noştri din îngâmfare, din mândrie, din dispreț, 
cum credem că-L atragem pe Cel care este blând, smerit şi Care ne-a dat poruncă să ne 
iubim unii pe alții? Niciodată n-o să vină la aşa fel de oameni rugăciunea. Dar poate veni cu 

o cercetare puternică, chiar 
aşa descoperindu-le că nu 
fac bine, că nu-i bun gândul 
care îl au, şi să ne întoarcem, 
să ne întoarcem în Biserică. 
Acolo ne mântuim, pentru 
că acum avem biserici, slavă 
Domnului, şi Dumnezeu 
în chip desăvârșit Se dă 
tuturor celor care-L voiesc 
pe Dânsul. Să mergem la 
biserică!
(Ieromonah Savatie Baștovoi, Singuri 
în fața libertății, Editura Cathisma, 
București, 2009, pp. 111-113) 

(†) Nașterea Domnului (Crăciunul)
Sărbătoarea Naşterii Domnului (numită în popor Crăciunul), sărbătorită în fiecare an la 25 decembrie, ne aduce vestea venirii în lume a Fiului lui 

Dumnezeu făcut om, pentru mântuirea noastră. Naşterea Mântuitorului a avut loc la nouă luni după Întruparea Sa de la Duhul Sfânt, la Buna-Vestire, 
când Dumnezeu a trimis pe Arhanghelul Gavriil să vestească Fecioarei Maria: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!”.

Şi, primind ea graiul îngeresc şi zicând: ,,Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!”, îndată S-a zămislit Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul şi 
Cuvântul lui Dumnezeu, în preacuratul ei pântece. Şi, după nouă luni, s-a dat poruncă de către Cezarul August să se înscrie toată lumea. Iar Iosif, 
logodnicul şi păzitorul Născătoarei de Dumnezeu, s-a suit la Betleem împreună cu ea, ca să se înscrie.

Şi, de vreme ce Fecioara urma să nască, neaflând loc de găzduire din pricina mulțimii oamenilor, a intrat într-o peşteră săracă, ce era şi loc de 
adăpostire turmelor, şi acolo L-a născut fără stricăciune şi fără durere pe Domnul nostru Iisus Hristos, L-a înfăşat ca pe un Prunc şi L-a pus în ieslea 
dobitoacelor pe El, Ziditorul tuturor, Cel ce a venit să ne mântuiască pe toți de patimile cele dobitoceşti.

Astfel s-a împlinit prorocia rostită de Miheia, cu peste 400 de ani mai înainte de venirea lui Hristos în lume: „Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, 
nicidecum nu ești mai mic între căpeteniile lui Iuda, că din tine va ieşi Conducătorul, Care va paşte pe poporul Meu Israel” (Matei 2, 6; Miheia 5, 1).

Acestui Prunc au venit să I se închine păstorii vestiți de îngeri, apoi şi magii de la Răsărit, aducându-I daruri, ca unui Om şi Dumnezeu. Despre aceşti magi, Scriptura şi Tradiția ne spun că se 
afla, pe vremea lui Moise, în pământul perşilor, un vrăjitor numit Valaam, care a prezis multe şi a spus şi acestea: „O stea răsare din Iacov; un toiag se ridică din Israel şi va lovi pe căpeteniile 
Moabului şi pe toți fiii lui Set îi va zdrobi” (Numerii 24, 17).

Profeția aceasta a fost lăsată moştenire celorlalți prezicători, iar ei au făcut-o cunoscută şi înțelepților şi împăraților din Răsărit. Şi aşa a ajuns prezicerea şi la aceşti trei magi care se uitau pe 
cer să vadă o astfel de stea. Ei, ca oameni învățați şi astronomi, când au văzut pe cer că o stea nu merge precum celelalte stele, de la răsărit la apus, ci de la miazăzi la miazănoapte, au cunoscut 

că această stea arată naşterea unui mare împărat.
Şi au mers după stea până la Ierusalim şi au întrebat: „«Unde este Împăratul iudeilor, Cel ce S-a născut? 

Că am văzut la răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui». Şi, auzind, împăratul Irod s-a tulburat şi, 
chemând în ascuns pe magi, le-a spus: «Duceți-vă şi cercetați cu de-amănuntul despre Prunc; dacă Îl veți găsi, 
vestiți-mă, ca să mă duc şi eu să mă închin Lui»”(Matei 2, 1-3, 7-8).

Dar Irod spunea aceasta ca să afle unde este Pruncul şi să-L omoare. Şi au plecat magii de la Irod, iar steaua 
minunată pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor şi a coborât şi a stat deasupra locului unde era 
Pruncul. Şi, intrând, au găsit pe Hristos Domnul. Au căzut în genunchi, I s-au închinat şi i-au adus daruri: aur, 
smirnă şi tămâie. La porunca îngerului, nu s-au mai dus la Irod, ci s-au întors în țara lor pe altă cale. Irod, 
văzând că magii nu l-au ascultat, s-a mâniat foarte tare şi a trimis oştile lui ca să omoare pe copiii din Betleem 
de la doi ani în jos.

Pentru aceasta a fost trimis înger de la Dumnezeu şi a spus lui Iosif: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Lui 
şi fugi în Egipt (…), fiindcă Irod va căuta Pruncul ca să-L ucidă”. Şi Iosif  a făcut aşa. A luat pe Pruncul Iisus şi 
pe Maica Domnului şi s-au dus în Egipt (Matei 2, 13-14). 

Şi aşa, în tirania lui, Irod, vrând să-L găsească şi să-L omoare pe Pruncul Iisus, s-a făcut ucigaşul a paisprezece 
mii de prunci nevinovați, pe care Biserica îi pomeneşte ca pe cei dintâi mucenici, pe 29 decembrie.

Pruncul Iisus însă a fost păzit în Egipt până la moartea lui Irod, apoi, prin îndemn de la înger, Iosif  s-a întors 
în pământul lui Israel, dar a mers să locuiască în Nazaret. Acestui Prunc venit spre mântuirea noastră, lui 
Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, să ne închinăm şi noi şi să-I aducem ca dar viața noastră trăită după sfintele 
Lui porunci.
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Impactul fenomenului migrației si identificarea unor
soluții misionar-pastorale pentru familiile împărțite

... urmare din nr. anterior

Efecte ale migraţiei asupra familiei 
Pe lângă efectele menționate mai sus, migrația duce la modificări socio-economice şi culturale, ceea ce determină schimbări temporare sau definitive ale realității umane, ale modului de viață 

şi ale personalității celor care pleacă, dar şi ale celor rămaşi acasă. Astfel, migrația afectează  în primul rând familia, schimbându-i atât structura, cât şi funcționalitatea. Familia temporar dezin-
tegrată a devenit una dintre formele către care se îndreaptă evoluția familiei, ridicând o multitudine de probleme vizând un nou stil de viață şi de interacțiune, noi solicitări pe linia ajustării şi 
acomodării atât intrafamiliale, cât şi extrafamiliale. 

Atunci când unul dintre părinți este absent pentru o perioadă mare de timp, familia îşi pierde abilitatea de a funcționa într-o manieră sănătoasă. Dacă în cazul unei familii cu ambii părinți există o 
distribuire a responsabilităților, rolurile parentale exercitându-se în direcție complementară şi compensatorie, în cazul familiei conduse numai de un părinte tensiunea şi încordarea în adoptarea 
rolului parental cresc, întrucât obligațiile ce revin ambilor părinți trec în sarcina unuia. Situația este şi mai gravă atunci când toate aceste responsabilități cad pe umerii copiilor sau ai bunicilor, 
rudelor etc.  La nivelul lunii august 2007, aproximativ 350000 de copii, reprezentând circa 7% din totalul populației 0-18 ani, aveau cel puțin un părinte plecat în străinătate. Dintre aceştia 
cei mai mulți aveau doar tatăl plecat, respectiv aproximativ 157000 de copii, iar circa 67000 aveau doar mama plecată. De asemenea 126000 de copii aveau ambii părinți plecați în străinătate. 
Pe ansamblul populației 0- 18 ani, alți circa 400000 de copii au experimentat la un moment dat în viață absența unuia dintre părinți ca urmare a plecării acestuia la muncă în străinătate. 

Datele culese de „Salvați Copiii”. de la Inspectoratele Şcolare Județene au relevat la nivelul anului 2017 un număr mult mai mare de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, peste 
212.000 de copii, iar aceste date nu sunt nici ele complete, pentru că includ doar copiii înscrişi în sistemul educațional. „Adăugând şi copiii de vârstă antepreşcolară şi pe cei neînscrişi la şcoală sau 
care au abandonat şcoala estimăm că numărul total al copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate se ridică la aproximativ 250.000“, au transmis reprezentanții Organizației „Salvați Copiii”. 

Dincolo de vulnerabilitățile emoționale cărora aceşti copii trebuie să le facă față, de sentimentul de vină pe care îl resimt şi pe care nu ştiu cum să îl învingă, aceşti copii sunt nevoiți să se 
confrunte cu vulnerabilități sociale şi legale. Astfel, în lipsa ambilor părinți sau a unui reprezentant legal, accesul copiilor la servicii de educație, sănătate, protecție juridică şi beneficii este limitat. 

Plecarea la muncă în străinătate a părinților se constituie ca un fenomen social ce are în timp efecte asupra familiei si copiilor.  Astfel putem spune cu certitudine, că în cadrul familiei se instalea-
ză criza. Crizele familiale depind de tipul de familie, de stabilitatea şi de resursele emoționale şi financiare. Unii pedopsihiatri recomandă o serie de factori antistres care contribuie la eliminarea 
stării de criză: relația bună mamă-copil, relația bună tată-copil, recompense pentru un anumit domeniu de activitate, relații armonioase cu familia lărgită ,sau cu un adult din afara familiei. 

Concluzii 
Durata absenței unui membru al familiei, ca urmare a migrației, poate fi asociată cu o serie de probleme sau cu neasigurarea unor nevoi ale copilului. Acest aspect are pe lângă efecte psi-

hologice, sociale și efecte juridice, pe care profesioniștii care au în evidență aceste cazuri trebuie să le cunoască și să intervină. Nevoia de afecțiune scade odată cu creşterea duratei absenței 
părinților, fiind înlocuită cu nevoia de comunicare cu aceştia. Copiii proveniți din familii cu părinți la muncă în străinătate au mai multă nevoie de încurajare şi recunoaştere tocmai pentru că, în 
absența acestora nu au decât un acces limitat la dragostea necondiționată de tip părintesc.

Migrația, chiar şi atunci când este temporară, are efecte pe termen lung asupra evoluției psihosociale a copiilor afectați de proces. Acestea depind în primul rând de durata migrației părinților, 
dar intensitatea lor nu poate fi măsurată sau evaluată atâta timp cât procesul nu s-a încheiat. Prin urmare, implicațiile negative ale migrației asupra generațiilor viitoare se vor vedea în timp, după 
câteva decenii şi nu vor mai putea fi combătute.

În zilele noaste, acest fenomen se petrece în mare parte, tot din nevoia populațiilor sărace de a-şi îmbunătăți condiția de viață, dar trebuie avut în vedere faptul că migrația reprezintă un risc 
în producerea unor crize la nivel local, comunitar, statal, continental, global și nu în ultimul rând individual, care ar putea influența în mod negativ ordinea socială. 

Soluții misionar-pastorale
Principalul motiv al migrației fiind neajunsurile financiare, gândesc ar putea contribui la reîntregirea familiilor împărțite, înființarea unor asociații sau microîntreprinderi la nivelul parohiei care 

să creeze locuri de munca cu scopul de a reveni persoana plecata, în sânul familiei.
De asemenea, preotul paroh se va îngriji îndeosebi de copiii rămași acasă în sensul de a le asigura  o educație moral-creștinească prin cateheze, prin acțiuni parohiale în care vor fi implicați 

acești copii; fapt care va contribui la sănătatea psihologica a copiilor prin sentimentul de apartenență al unui grup parohial.
Ar ajuta și o relație de comunicare a preotului din parohia mama( Romania) cu preotul paroh din parohia în care a ajuns persoana plecată în diaspora spre a responsabiliza acea persoana si a 

o redirecționa către familia rămasă acasă.

Dragi surori preotese și diaconițe chemate întru împlinirea misiunii și ascultării soților dumneavoastră,

Bucurați-vă! Fiți Dragoste, Bucurie, Lumină, Evlavie și Virtute în comunitatea pe care Bunul Dumnezeu a rânduit-o spre păstorire soțului 
dumneavoastră.

Drumul pe care dumneavoastră împreună cu soțul dumneavoastră ați pășit este o cale binecuvântată, o cale deosebită, o cale cu mult har, 
dar totodată o cale mereu încercată de vrăjmaș. Însă, gândiți-vă, că orice drum spre Unirea cu Hristos este întotdeauna un drum al Golgotei.

Plecând de la cuvintele rostite de Preasfințitul Ignatie, Episcopul Hușilor, cu ocazia organizării unei întâlniri a preoteselor din județul Vaslui, „preotul este sufletul unei parohii, iar sufletul preotului este sigur 
preoteasa” și de la cele ale Arhimandritului Efrem Vatopedinul, în cadrul unei sinaxe dedicate soțiilor de preot și diacon, „în spatele unui preot bun se găsește o preoteasă bună”, subliniem prezența esențială a 
preoteselor în biserică, fiind determinant pentru starea preoților, a familiilor lor și a comunității.

„Casa preotului are pereții de sticlă”, căci viaţa duhovnicească a membrilor familiei preotului influenţează păstorirea credincioșilor în parohii, iar rolul principal îl are preoteasa, sau prezbitera, cum se obișnuiește a 
mai fi numită. 

Preoteasa are rolul de susținere psihologică și duhovnicească a soțului său și totodată reprezintă primul ajutor al preotului și cel mai bun prieten în misiunea sa pastorală. Ea ar trebui să reprezinte un reper spiritual 
și moral pentru comunitatea parohială. Oricât de frumos ar vorbi preotul, dacă cuvintele rostite de el nu se reflect și în modul de viaţă al preotesei și al familiei preoţești, atunci slujirea preotului nu este deplină. 

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că „prezenţa preotesei la biserică este esenţială, iar lipsa ei din viaţa parohiei constituie un afront pentru credincioși”. Aceasta înseamnă că preoteasa trebuie să fie prezentă la biserică 
în fiecare duminică și sărbătoare, exceptând cazurile în care preoteasa lucrează sau necesită asistență medicală. 

Sprijiniți misiunea pastoral - filantropică a soțiilor dumneavoastră. Ajutați-i să își îndeplinească operele de asistență socială, implicându-vă activ. O vorbă blândă adresată unui bătrân, unui bolnav, unei mame, unei 
soții îngrijorate; o supă caldă oferită din inimă unui om singur într-o zi de sărbătoare; o mângâiere pe obrazul murdar al unui copil necăjit sunt acte de iubire; care ne fac să fim vrednice de apelativul, atât de dulce, 
adresat cu ani în urmă „mama preoteasă”. Dăruiți dragostea și afecțiunea dumneavoastră total, așa cum doar o mamă știe să o facă, fără a aștepta nimic în schimb.

Nu te întrista, nu te simți rănită de oameni ci gândește-te că Domnul ți-a dat un dar enorm chemându-te să-I slujești Lui, aproapelui tău, soțului tău. Soțul tău se bazează pe tine chiar și atunci când nu-ți dai seama.
Când l-ai cunoscut pe soțul tău, sunt sigură de faptul că știai că într-o zi va dori să devină ucenic al lui Hristos, îmbrăcând haina diaconiei sau a preoției.
Draga mea, odată cu hirotonia lui si asupra ta a coborât Duhul Sfânt, statutul tău din simplă soție s-a transformat în preoteasă, cea chemată să propovăduiască Binele, Dragostea, Lumina;  cea care trebuie să 

conlucreze cu diaconul, preotul - soțul ei la misiunea și ascultarea încredințată. În ziua hirotoniei soțului tău, draga mea, ai mers zâmbind, simțind o bucurie lăuntrică de nedescris și ai dăruit ierarhului un buchet de 
flori. Amintește-ți de ziua aceea mereu când iți este greu, atunci, în acea zi I-ai făcut loc Duhului Sfânt, ți-ai golit mintea de inutilele griji lumești și ai lăsat ca Duhul Sfânt să te umple cu harul și mila Sa.

Draga mea, ai primit binecuvântarea de a fi preoteasă pentru că ai o vocație în acest demers.  Nu oricine poate primi această bucurie, pentru că preoteasa este un factor important în influenţarea și ajutorarea preotului 
în misiunea lui de conducător al sufletelor. O preoteasă cu vocaţie, virtuoasă și credincioasă va înţelege întotdeauna datoriile soţului ei și-i va fi ajutor în fiecare zi, pentru a fi în slujba idealului pentru care s-a legat 
prin jurământ la hirotonie.

Rămâi alături de soțul tău indiferent de greutatea care se va abate asupra voastră, asupra căsniciei voastre, asupra familiei voastre, căci împreună ați primit binecuvântarea Tatălui și împreună vei birui, Tatăl vă va salva. 
Stați drepți, sprijiniți-vă unul pe altul, mulțumindu-I lui Dumnezeu, cântând și plângând, aveți încredere, credință și pace. Problemele pot fi topite de Lumina Domnului Euharistic, de Harul Trupului și Sângelui 
Său. Învățați să discerneți, să fiți treji și sinceri, rugându-vă pentru îndrumare.

Există diferențe între o parohie mică și una mare, între o parohie misionară și o catedrală episcopală. Atunci 
când pășiți într-o parohie nouă fiți blânzi și răbdători. Este adevărat faptul că fiecare cuvânt, fiecare acțiune 
a dumneavoastră. Este trecută prin sită de către enoriași. Trebuie să-i înțelegem deplin și să empatizăm cu 
ei atunci când au îndoieli și ne analizează. Timpul va da toate răspunsurile. Dați-le timp să se adapteze, să 
se obișnuiască încet cu modul dumneavoastră de-a fi, cu personalitatea dumneavoastră. Puneți-vă în locul 
enoriașilor și veți simți si dumneavoastră tare de nesiguranță că îi sunt amenințate felul lor de a fi și obiceiurile. 
Prima misiune într-o parohie este respectarea unității. Pășiți cu grijă printre schimbări, implicându-i pe oameni, 
chiar dacă uneori acest lucru va fi dificil și obositor.

Unitatea, sentimentul de comuniune, împreună-bucuria sărbătorilor, evenimentele comune – toate acestea vor 
ajuta la parcurgerea lungului drum spre clădirea încrederii enoriașilor în bunăvoința dumneavoastră.

Draga mea preoteasa, prin prezenţa ta, insuflă speranţă, fii rază de lumină, chipul tău și inima ta să fie pline 
de bucurie, fii mângâiere și mai ales de toate, fii mamă pentru comunitatea încredințată. Reprezinți luminiţa de 
la capătul tunelului pentru soțul tău, pentru familia ta și este datoria și privilegiul tău prin excelenţă de a ajuta 
la misiunea pastoral, social filantropică a soțului tău.

Praznic luminos! La mulți ani!

Rugându-ne unii pentru alții, 

Gând de Crăciun

O Soră  Preoteasă



72020 GAZETA HÂRTIBACIULUI

Sonet
Lőrinczi Francisc-Mihai

Am îndrăznit să caut dincol’ de contururi
Pribegind în noaptea candorilor de mai,
Am răsturnat cu râvnă tăcerile în rosturi,
Te-am coborât în mine ‚nălțându-te în rai.
Parfum de viorele îmi umpleau grădina
Tăcerilor în care am descoperit iubirea
Înlănțuit în patimi sorbind din cupe vina.
Sălbatica licoare mi-a tulburat privirea
În rotitoarea clipă m-a azvârlit pe maluri
Sădind deşertăciune în valuri dăltuită
În albe spume coborând în falduri
Nisipu-i fin de aur o petrecea-n suită.

Mă tulbur când grădina mă caută în vis
Cu magice miresme în laţul ei m-a prins.

PE MARGINE DE CORD
Doina Filip (Pavel) - Barbu

Adesea rătăcim prin întrebări 
Când iarna lăstărește vreun răspuns
Cu pasul surd, mereu de neajuns
Trec nuci îmbătrânind spre patru zări. 
Colindele-albesc gutui în geam
Prin ceața dinspre munte curg cărări
Şi murgii reci se sfâșie pe zări ,
Şi verdele se-ncurcă viu pe ram.
Adesea rătăcim bacovian
Prin ploi de cer și fluturi de zăpadă
Trimite, Doamne neaua peste zadă 
Să pună vara - n frunza de lipan!
Trec cerbii aburinzi din sud spre nord 
Cu coarnele rebele prin păduri
Când frigu’-ndoaie spinii de pe muri
Şi ierburi cresc pe margine de cord. 
Şi mai ades ne rătăcim prin ploi
Cămăși subțiri cern caii fără chip 
Cum cerne marea alge pe nisip
Si tot mai des ne rătăcim în noi...
17 decembrie 2020, Mediaș

Ei s-au născut în ianuarie
Șoreanu Paraschiva  98 de ani 19 ian  Vărd
Stenzel Mihai  98 de ani 23 ian  Stejăriș
Rezu Anița  96 de ani 24 ian  Șeica Mare
Tatu Ioachim  94 de ani 19 ian  Alțîna
Otvos Eleonora  93 de ani 22 ian  Movile
Rusu Ana  91 de ani 10 ian  Șomartin
Negrea Paraschiva  91 de ani 17 ian  Nou
Ciochină Ghiorghița 89 de ani 03 ian  Movile
Beleiu Teodora  87 de ani 21 ian  Roșia
Bârcea Dumitru  87 de ani 22 ian  Chirpăr
Tatu Ana   88 de ani 03 ian  Cașolț
Neagu Ana  86 de ani 01 ian  Roșia
Nițu Ioan  86 de ani 05 ian  Retiș
Din Maria  86 de ani 08 ian  Daia
Șerban Aurelia  86 de ani 10 ian  Șalcău
Canciu Victor  86 de ani 14 ian  Șalcău
Rascarachi Maria  86 de ani 16 ian  Șeica Mare
Vintilă Aron  86 de ani 17 ian  Șeica Mare
Paripaș Maria  85 de ani 06 ian  Brădeni
Șofar Ana  85 de ani 19 ian  Săsăuș
Tatu Ana   85 de ani 26 ian  Alțîna
Moldovan Emanoil  84 de ani 12 ian  Netuș
Tiut Maria  84 de ani 20 ian  Bruiu
Galea Ioan  84 de ani 21 ian  Nou
Tinca Toma  84 de ani 23 ian  Nou
Sabie Ludovica  84 de ani 24 ian  Moardăș
Moldovan Maria  83 de ani 03 ian  Țeline
Vaida Mircea  82 de ani 03 ian  Iacobeni
Barthel Ana  82 de ani 04 ian  Roșia
Șchipotă Livia  82 de ani 10 ian  Retiș
Mintean Ana - Rozalia 82 de ani 14 ian  Netuș
Brudiu Maria  82 de ani 15 ian  Șeica Mare
Nițu Nicolae  82 de ani 18 ian  Vărd
Aldea Livia  82 de ani 22 ian  Chirpăr
Dușa Marioara  81 de ani 02 ian  Mohăileni
Țânț Livia  81 de ani 03 ian  Retiș
Zlătar Gheorghe  81 de ani 02 ian  Daia
Costea Ilie  81 de ani 23 ian  Daia
Oprean Ioan  81 de ani 13 ian  Metiș
Popa Ana  81 de ani 20 ian  Șalcău
Toma Valeria  81 de ani 20 ian  Vărd
Schuster Agneta  81 de ani 21 ian  Roșia
Drăgan Aurel  81 de ani 22 ian  Mihăileni
Bela Maria  81 de ani 29 ian  Ghijasa de Sus
Cuciurean Letiția  80 de ani 16 ian  Șeica Mare
Duțu Maria  80 de ani 28 ian  Bruiu
Rusu Elena  80 de ani 31 ian  Agnita

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

O vorbă cuminte rostită de gura aurită a unei ciobănițe din Rășinarii Mărginimii Sibiului:
”În aceste zile ne nevoim în Marele și Sfântul Post al Nașterii Domnului și Sărbătoarea Crăciunului”

Cu colindul imaginar de Crăciun pe meleagurile copilăriei mele 
Să ne închipuim că într-o astfel de zi, de ireală și de suferindă iarnă românească (cu repetatul și capriciosul său 

aspect meteorologic de toamnă târzie), m-aș fi aflat pe vârful stâncos și viscolit al Negoiului din Munţii Făgăraș. 
În acei falnici Carpați Românești care, încă de prin toamnă, își aveau piscurile acoperite de albul zăpezilor. Şi că 
de acolo, de sus de tot, privirea mi-ar fi coborât spre istorica și creștineasca Mănăstire și Curte Domnească de pe 
Argeș, iar pe parte opusă a acelor munți cărunți s-ar fi lăsat purtată de lina șerpuire la vale a apelor puțin înghețate 
ale Oltului, ajungând până sub zidurile falnicei Mănăstiri a Brâncovenilor-Martiri de la Sâmbăta de Sus. Şi, astfel, 
pe retina ochilor mei s-a fixat un neasemuit de frumos crâmpei din imaginea imensului tablou al acestei ţări. O 
Românie care se află, nu numai la cumpăna dintre ani și la răscrucea vieții multor semeni de-ai noștri, dar și care 
înaintează pe tot mai scurtul drum care ne va duce în zorii zilei de vineri, 25 decembrie. Atunci când, cu 2000 de 
ani în urmă, în Bethleemul din vecinătatea Ierusalimului se năștea Iisus Hristos, Pruncul Sfânt, pe acest Pământ, 
al Maicii Domnului. 

Şi pentru că amintirile din trecut îmi readuc aminte de îndepărtatele ierni transilvane, n-am decât să constat cu 
bucurie că din toate cele mai frumoase, mai trainice și mai adevărate tradiții și obiceiuri din sărbătorile Crăciunului, 
vrednicul ţăran român a izbutit să păstreze și meșteșugul de a pârli cu paie porcul tăiat și de a afuma, cu fumul 
rumegușului de fag, în amestec cu cel al cojilor nucilor, chișca ardeiată, usturoiată și piperată a sarmalelor; de a aduce în casa lui crenguțele 
cetinei munților și vâscul sălcilor și plopilor pentru împodobitul pridvoarelor primirii cetelor copiilor colindători. 

Veniți mult mai devreme pe la casele părinților și bunicilor lor din sate și cătune, (de teama răutăților bolilor mortale ale lumii), copiii și nepoții 
bătrânilor țărani au luat în grija lor treburile mai grele ale moșnegilor, obosindu-se în a deschide largi cărări printre cele dintâi zăpezi stătătoare 
ale iernii; de a hrăni și a adăpa animalele din grajduri; de a trage cu furtunul vinul limpezit de pe drojdie; de a fierbe borhotul prunelor țuicilor; 
de a crăpa cu securea buștenii și de a reîmprospăta rezerva lemnelor de foc; de a coborî, de sub caferii și grinzile șurilor, paiele de așternut, 
precum și fânurile și otăvurile pentru hrănitul vacilor, bivolițelor, vițeilor, cailor, oilor și mieilor de timpuriu fătați; de a sparge crusta înghețată 
din preajma găleților cumpenelor fântânilor și a adăpătorilor din albia pâraielor și râurilor; de a primeni pridvoarele caselor în așteptarea 
preoţilor, cantorilor și crâsnicilor bisericilor satelor care ne vor reboteza creștinește cu mătăuzul din busuiocul plăcut mirositor, înmuiat în apa 
sfinţită a Sfântului Ioan Botezătorul. După care ”oaspeții și musafirii-orășeni” își vor lua rămas bun de la părinţi, fraţi, surori, bunici și bunice, 
în vreme ce, atât școlarii satelor și orașelor, cât și studenții universităților rămân în vacanța de iarnă prelungită, trăgând nădejdea că, în curând, 
vor reveni atât în bănci cât și între rafturile pline cu cârți ale bibliotecilor; în amfiteatrele, laboratoarele și atelierele de lucrări practice, pentru a 
continua, firescul și bunul obicei al învățării față în față cu profesorul. Şi cât de bine ar fi să fie ca zilele și săptămânile care premerg sărbătorile 
Crăciunului și ale Anului Nou să aducă cu ele cât mai multe zăpezi, sub ale căror plapume albe și călduroase să doarmă și să vegeteze liniștit și 
cu folos viitoarele holde ale grânelor, ca și lăstarii roditori ai viilor și livezilor.

Notă: Precizez că în Israel mai este o localitate cu o denumire asemănătoare cu aceea în care s-a născut Iisus Hristos, iar ca să nu poată fi 
confundate între ele, celeilalte i se spune Bethleemul Galileei. Situată pe drumul măslinilor, portocalilor, rodiilor, lămâilor și chiparoșilor dintre 
Nazaret și Haifa. Cam la o distanță aproape egală, respectiv de 30 de km. 

Cât privește etimologia numelui de Bethleem, în limba arabă el înseamnă ”Casa pâinii”. Sibiu, luni, 14 dec. 2020 Ioan Vulcan-Agniteanul

Maniera de interpretare
Deşi interpretată în grup, colinda se cântă la 
unison. În unele locuri (Retiş, Ghijasa de Sus) 
se cântă antifonic, adică feciorii se împart 
în două grupe (grupul judelui şi grupul 
pristavului în Nou), ca solistul şi corul din 
tragedia antică şi cântă preluând, pe ultimele 
două silabe din text, o grupă de la cealaltă. 
Aşa se şi aşează în casă, în două grupuri, faţă 
în faţă. „Cele două grupe parcă se fugăresc 
întruna, una intră în finalul refrenului sau 
strofei peste cealaltă, smulgându-i câte o 
silabă sau două pentru a duce colinda mai 
departe, răstit şi din răsputeri. Se naşte un 
clocot care răzbate până departe şi îngheaţă 
pe ascultători” . Melodia contribuie esenţial 
la strălucirea colindelor, la religiozitatea 
şi emoţia cu care sunt ascultate. Muzica 
colindelor seamănă izbitor cu muzica 
bizantină şi gregoriană, explicaţia fiind 
„folosirea aceloraşi elemente de esenţă 
populară”, preexistente creştinismului şi 
care s-au transmis ambelor. După părerea 
informatorilor, cântatul antifonic s-a 
menţinut pentru că e mai puţin obositor, 
oferă mici răgazuri de odihnă, dar el e cel 
arhaic, străvechi. S-a renunţat de mult la 
instrumentişti, dar, pe vremuri, la casele cu 
fete se jucau 3 jocuri în casă, aşa că ficiorii îşi 
tomneau un diplaş sau unul cu „clanaretul”. 
Să amintim câţiva muzicanţi care au rămas 
în memoria sătenilor: Aftion, diplaşul din 
Mălâncrav, cânta în Apoş, Gangal Emanoil în 
Movile, Augustin în Pelişor, Zaharie Grecu 
(Zali) în Săsăuş, bătrânul Băilă (Pătru lu’ 
Băilă) şi Badea Stanciu în Ilimbav...
În genere se cântă „răstit”, cu o voce 
puternică, incisivă, cu o agresivitate evidentă, 
cu o intonaţie diferită de cea normală şi 
foarte tare. Expresia cea mai simplă şi 
primitivă a colindei a fost o urare strigată 
(cum fac copiii azi la pluguşor!), foarte 
scurtă. Urarea primitivă a rămas în colind 
în refrenul ce se repetă după fiecare vers.
La cine se colindă
În Vecerd, cei mai tineri din bute colindau la 
toată lumea, de la prima la ultima casă.
Ceilalţi, cu tistiile în faţă, colindau 
notabilităţile, apoi mai mergeau numai 
la gazdele unde erau fete. Pe parcurs se 
alipeau şi „însurătorii” (cei recent căsătoriţi), 
care-i ajutau, căci era greu să colinzi în frig, 
la toate familiile. Ceata era însoţită peste 
tot de muzicanţi, care cântau pe drum şi în 
casele unde se juca. La casele cu fetele mari, 
în Chirpăr se cere permisiunea de a intra în 
casă. Judele întreabă: Lăsaţi cu jocul? sau Ne 
daţi voie să colindăm? Feciorii se aşează în 
casă în semicerc şi cântă Fericeanu, colindă 
cântată numai la fete. La sfârşit sunt omeniţi 
cu„hencleşe” (lichie) şi băutură, apoi joacă 

2-3 jocuri. În toate satele, pentru acest 
moment sunt chemate şi câteva fete din 
apropiere. Ele erau jucate ca să le crească 
norocul. Regula era ca la casa cu fată mare să 
se joace 3 jocuri, altfel, numai unul. În Movile 
jucau şi în casele cu nevastă tânără. Fetele 
din Săsăuş le dădeau feciorilor mâncare 
(fasole frecată şi poame uscate) şi rachiu, 
cele din Vecerd - vin şi plăcinte. În Marpod 
feciorii intrau doi câte doi, colindând întâi „a 
gazdei”, colindă ce se cânta numai cu această 
ocazie. La casele cu fete acestea aşteptau 
cu nerăbdare să fie chemate de jude la 
ceată cu verze. Judele rostea următoarele 
vorbe: „Bade Niculaie şi tuşă Leană, judele 
mare, în numele cetei ficiorilor din satu’ 
nost’, cheamă pe Ana cu verze la ceată şi 
vă rugăm să o lăsaţi!” În casele cu fete din 
Toarcla, feciorii erau primiţi de părinţii fetei 
şi de neamurile ei. Intrau pe rând în casă şi li 
se puneau vrâste la căciuli, făcute din flori de 
hârtie, iederă şi poleială. Unele fete dădeau 
la toată ceata vrâste, altele - numai judelui şi 
„drăguţilor”. Cei care nu primeau se simţeau 
jigniţi şi se răzbunau, neglijându-le la joc!
Feciorii din Coveş cu vârsta peste 18 ani 
colindau numai la fete, ceilalţi – în tot satul. 
Mai ales casele cu fete erau împodobite cu 
ce aveau mai frumos: covoare, căpătâie de 
perne înflorate, chindeauă la icoane.. Se 
colinda numai în casă în Coveş. Primii intrau 
judele şi drăguţul fetei (vestitorul), care se 
aşezau după masă în fundul casei (în casa 
dinăinte), iar ceilalţi – roată, în jurul mesei. 
La sfârşit , drăguţul fetei vestea: Această zi 
preasfinţită... După ce erau colindate toate 
fetele, tineretul şi oamenii din sat mergeau 
la biserică, unde se făcea liturghia. Cetele din 
Fofeldea luau casele la rând, indiferent că era 
sărac ori gazdă, ortodox ori greco-catolic 
sau că aveau ranchiună pe cineva. În seara 
aceea se uita totul. Erau şi două familii de 
saşi în Fofeldea (fierar şi păstor), colindate 
şi ele! Feciorii intrau în casă şi se aşezau în 
jurul mesei. Uneori îi mai ajuta şi gazda la 
cântat, mai ales dacă aveau fată de măritat 
sau la ultimele case, când mulţi erau răguşiţi. 
Alteori, spre sfârşit s-au întărit cu bărbaţi 
tineri, ca să fie siguri că-i vor colinda pe toţi. 
În Ighiş se colinda numai la casele cu fete, cu 
feciori şi la neamuri. Fiecare fată făcea orez 
cu lapte şi luau toţi o înghiţitură din blid.

PROTOCOLARE
Ziua se revarsă
(Se cântă cum intră în casă, la toată lumea)
Ziua se revarsă
Corindăm, corindă (refren)
Mai de dimineaţă;
Soarele răsare
La toate curţile,

La toate uşile.
Şi tu mi te-abate
De-un pahar de vin;
Pomul răsădeşte,
Pomul înfloreşte,
Pe vârf înflorit,
Pe poale rodit;
Sus – frunza măruntă,
Jos – umbra rotundă;
Căci va izvorâră
Cea lină fântână,
Zău, cu apă bună;
Căci noi, când om merge,
Zău, noi amândoi
Apă rece-om bea,
La umbră-om şedea;
Noi ne vom umbri
Şi ne-om odihni.
Noi cântăm şi colindăm
Şi la gazdă o-nchinăm.
Culeasă de folcloristul Gheorghe Cernea de la 
Moise Nistor din Ghijasa de Sus, 35 de ani, în 1944

Sus, sus, sus, la cuiburele
Este-o păsăruică-n ele;
Pasărea lu’ Dumnezău,
Cu ciocuţu roşioru,
Cu chicioare gălbioare.
Pică, pică picătoare
Să se facă scăldătoare;
Să se facă-un feredeu
Să se scalde Dumnezău,
Dumnezău cu fiul său.
Se scălda şi se-ntreba:
- Ce-i mai bun pe-acest pământ?
- Bunu-i bou’, bunu-i, zău,
Bunu-i de la Dumnezău,
Că răstoarnă brazdă neagră!
Se scălda şi se-ntreba:
- Ce-i mai bun pe-acest pământ?
- Bunu-i calu’, bunu-i, zău,
Bunu-i de la Dumnezău,
Calea ai de nouă zile
El o calcă-n două zile!
Se scălda şi se-ntreba:
- Ce-i mai bun pe-acest pământ?
- Bună-i oaia, bună-i, zău,
Bună de la Dumnezău:
Te-ncălzeşte, te-ndulceşte,
La urmă te dăruieşte!
Noi cântăm ş-o colindăm
Şi la gazdă i-o-nchinăm!
Culeasă din Ghijasa de Sus, în 20 V 1935, de Ilarion 
Cocişiu şi apărută în Monografia judeţului Târnava 
Mare, 1943, p. 429

Dale cui sunt cestor căsi,
Hoi lerui, Doamne,
De-s înalte, minunate,
Sus cu roşu-s coperite,
Mai la vale-s văruite,

Dinăuntru – zugrăvite.
Loc de casă-n corn de masă
Ş-al doilea-n corn de masă
Şede Domnul Dumnezău;
Ş-al treilea-n corn de masă
Şed boierii-acestor ţări
De-şi d-închină c-un păharu,
Păharu-i galben de aur.
Pe toarta păharului
Scrisu-i spicul grâului;
Pe fundul păharului
Scrisă-i viţa vinului;
Iar Dumnezău s-o rugatu:
- Vindeţi-mi acest păhar,
Ori ni-l vinde, ori ni-l schimbă!
- Fii Tu, Doamne, iertător,
Păharu nu mi-i de datu,
Nici de dat, nici de schimbat,
Că mi-l am de la nănaşu
Ca să-mi oaspăt oaspeţii,
Toţi finii de Crăciun
Şi nănaşii pe la Paşti,
Cumetrii pe la Rosale.
Noi cântăm ş-o colindăm
Şi la gazdă i-o-nchinăm!
Culeasă din Ghijasa de Sus de Ilarion Cocişiu şi 
apărută în Monografia judeţului Târnava Mare, 
1943, p.428

Dinăintea cestor curţi
Domnului, Domnului Doamneo
Sântu-şi, Doamne, mese-ntinse,
Mese-ntinse şi subscrise;
Jos la mese cine şede?
Şede Domnul Dumnezău
De-şi învaţă fii de-ai săi:
- Gătiţi voi şi plugurile
Până-n dalbă primăvară,
Când cu plugu’ să-mi ieşiţu
Într-arichile câmpului,
Să-mi trageţi o brazdă neagră;
Dar pe brazdă ce să-mi nască?
Rari-s meri şi rari-s peri;
Da nu-s meri şi nice peri,
Că-i o scară tot de ceară,
De tot suie şi scoboară
Dumnezău cu fiul său,
Tot aşa la zile mari,
La dalbele beserici
Şi la sfintele dumineci,
Ca să-şi cânte-o liturghie.
Liturghie ş-o cântat,
Pe pământ aşa-o lăsat:
Cine cruce face-şi-o,
Mai mare sfinţia sa.
Noi cântăm ş-o colindăm
Şi la gazdă i-o-nchinăm!
Culeasă din Ghijasa de Sus, de Ilarion Cocişiu şi 
apărută în Monografia judeţului Târnava Mare, 
1943, p. 431

Prof. Mircea Drăgan-Noişteţeanu

Colindatul pe Valea Hârtibaciului
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IMPORTANT
Primăria orașului Agnita îi informează pe locutorii 
acestuia că deșeurile provenite din construcții: moloz, 
cărămizi, etc, ca și resturile vegetale, pot fi transportate și 
depozitate gratuit la stația de sortare de pe str. Bisericii.

LA DISTANȚĂ ȘI TOTUȘI ÎMPREUNĂ
Anul acesta Ziua Națională a Românie a fost “altfel”, de altfel, ca tot acest an. Nu a putut fi sărbătorită așa 

cum eram obișnuiți din cauza pandemiei.
Tuturor copiilor le-am vorbit, din fața calculatorului, despre semnificația acestei zile și am discutat despre 

ce simt ei în această zi specială în condițiile în care stăm în casă și privim steagul care flutură la stâlpul din 
fața casei.

Fiecare cadru didactic din școală le-a propus elevilor să deseneze ceea ce simt în această zi. Cu mult 
entuziasma au răspuns cei mici . Nici elevii de ciclu gimnazial nu au rămas indiferenți și au trimis desenele lor. 

Ca in toți ceilalți ani în desenele lor se vede tricolorul, costumul popular, unitatea, mândria de a fi român 
dar, din păcate, se regăsește și masca, izolarea, singurătatea , se vede și dorul de școală, de colegi, de 
oameni, de comunicare altfel, nu doar online.

Cel mai important lucru care m-a bucurat este optimismul, entuziasmul copilăresc, dragostea de școală, 
de țară, de oameni și, în mod special, SPERANȚA că TOTUL VA FI BINE.

La mulți ani, dragi copii, 
La mulți ani, micii noștri Românași!

Proiectul “Campania 19 Zile de prevenire 
a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și 
tinerilor” este un set de acțiuni cu scopul de 
a schimba comportamentul social, a educa și 
a mobiliza copiii, școlile, diversele organizații 
și partenerii societății civile să se implice în 
prevenirea unora sau mai multora dintre 
temele asociate abuzului. Pentru a contribui la 
crearea unei culturi mai preventive, la stoparea 
violenței împotriva copiilor și a tinerilor, la 
sprijinirea implementării recomandărilor ONU 
și, nu în ultimul rând, la atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă promise în 2030, trebuie să 
ne unim în acțiuni de colaborare și conlucrare.

Scopul Campaniei 2020 este Activismul adică 
luarea de măsuri pentru a determina schimbări 
sociale precum acțiuni de schimbare a lumii - 
social, politic sau economic - sau prin abordarea 
drepturilor omului şi/sau a problemelor de 
mediu cu atât mai ales acum când Pandemia 
COVID-19 ne-a schimbat viețile și modul în care muncim, învățăm și ne conectăm. 

Cele 19 zile de activism din cadrul acestei campanii au fost marcate de Şcoala Gimnazială Marpod, județul Sibiu în perioada 1-19 
noiembrie 2020 printr-o serie de activități desfăşurate cu elevii pe tema dată, sub îndrumarea cadrelor didactice, prin expoziții de 
postere şi desene, vizionări de filme, dezbateri, care au scos în evidență mesajele anti-violență ale copiilor.  A fost amenajat un panou 
pe holul școlii unde au fost afișate desenele și posterele realizate de elevi.

In perioada 9-19 noiembrie, datorită faptului că activitatea s-a desfășurat online, s-au urmărit filmulețe despre temele propuse 
si au avut loc discuții pe marginea lor! Deși la început au fost programate activități comune cu Poliția Marpod și cu părinții elevilor, 
acestea nu au putut fi ținute din cauza măsurilor luate pentru diminuarea răspândirii noului coronavirus și intrării activității unității 
în online.

Beneficiarii direcți ai Campaniei „19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violențelor asupra copiilor şi tinerilor” au fost elevii din Şcoala 
Gimnazială Marpod precum şi cadrele didactice coordonatoare iar cei indirecți sunt şcoala, părinții şi comunitatea locală, care vor 
avea copii cu o mai mare capacitate de integrare socială, mai protejați față de fenomenul distructiv al abuzului şi violențelor de orice 
fel. La activități au participat 96 de elevi și 10 cadre didactice.

Cadrele didactice și elevii din şcoala noastră au realizat următoarele activități:
1. „Ce este violența,cum se manifestă, există în 

jurul meu ?” - dezbatere cu elevii clasei a VIII-a –, 
amenajarea panoului proiectului, prof. Prepeliță 
Mioara Petronela;

2. „Spune NU violenței!” activitate realizată 
de elevii clasei a VI-a, prin care ei au încercat 
să evidențieze cele mai întâlnite forme de 
violență cu care se confruntă copiii în mediul 
şcolar, cauzele şi factorii care determină aceste 
manifestări, dar au venit şi soluții privind 
prevenirea şi combaterea acestora – prof. Petruș 
Gabriela Angela ;

3. „Un om informat este mai protejat!”- 
prezentare PPT despre tipurile de violență 
(fizică, verbală, emoțională) și exemple din viața 
cotidiană, cu care unii elevi au recunoscut că se 
întâlnesc foarte des, urmată de o sesiune de 
realizare a unor desene, care exprimă felul în 
care percep copiii violența - clasa a VI-a , prof. 
Bârsan Crina Dana

4. „Degradarea demnității umane „clasa a V-a, 
s-a folosit metoda braistorming pentru a afla 

ceea ce știu elevii despre droguri, apoi printr-o prezentare power-point elevii au fost informați care sunt drogurile legale și ilegale, 
ce efecte au consumul acestora asupra organismului și asupra societății, ce prevede baza legislativă privind infracțiunile la regimul 
drogurilor, apoi a avut loc o dezbatere pe baza celor prezentate, ultima parte a activității s-a materializat în realizarea unor desene 
cu mesajul stop consumului de droguri, alcool și tutun. Profesor Maria Nanulescu,

5. „Bullingul - mit sau realitate?” clasa V-a care a avut drept obiective: prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de 
altă natură în mediul şcolar; formarea unui comportament asertiv în situații care pot escalada în violență; îmbunătățirea gradului de 
implicare voluntară a elevilor în activități de prevenire a violenței, prof. Dotcoș Bianca Cezara

6. „Prevenirea pericolelor TIC” - ,activitate interactivă de prevenire a aparițiilor frecvente de situații riscante din mediul online 
asociate cu obiceiurile copiilor de această vârstă (dorința folosirii jocurilor pe Internet şi ignorarea celorlalte oportunități oferite, 
hărțuirea amenințarea sau şantajul în diverse comunități online, crearea unor conturi pe rețelele de socializare neadaptate vârstei 
lor şi vulnerabilitatea lor în selectarea informațiilor reale şi corecte şi a celor cu care intră în contact în mediul virtual), cu atât mai 
mult cu cât activitatea școlară în online sporește și mai mult riscurile, elevii clasei a VII-a– prof. Danbratu Anca Lia;

7. Spunem: „NU VIOLENȚEI!”, activitate desfășurată la clasa pregătitoare, sub atenta supraveghere a doamnei învățătoare 
fiecare elev și-a adus aportul printr-un desen cu care s-a realizat un poster, profesor Armenciu Dorina

8. Mamele adolescente din România/satul meu, vizionare de filme și dezbateri pe această temă, discutarea cazurilor concrete, cu 
elevele clasei a VIII-a, prof. diriginte Prepeliță Mioara Petronela

9. “Violența verbală a copilului mic” – povestim despre violentă între colegi, prieteni, adulți și transpunem în desene, elevii clasei 
a II- a, învățător Podariu Cornelia.

10. “Prevenirea neglijării”, discuții privind neglijarea fizică și sufletească cu elevii clasei I. Cei mici au încercat să găsească exemple 
despre cum am putea preveni neglijarea, după care au realizat un desen despre cum au ei grijă de un elev neglijat, învățător 
Schneider Ana Maria

11. “Nonviolența – iubirea e răspunsul”- realizarea unui poster cu poveștile și desenele elevilor de clasa a III-a îndrumați de 
învățătoarea lor , prof. Ionașcu Andreea

prof. Mioara Petronela Prepeliță, coordonator proiect

Prințul Charles vrea să se plimbe
cu mocănița pe Valea Hârtibaciului

de Mihai Colibaba 
Munca voluntarilor de conservare, restaurare și redeschidere a căii ferate înguste dintre Sibiu și 

Agnita este susținută de către Alteța Sa Regală Prințul de Wales.
Voluntarii asociației Prietenii Mocăniţei și cei ai asociației susținătoare din Regatul Unit, 

SARUK, sunt încântați că anul în care au reușit să repună în circulație trenul pe un segment al 
căii ferate înguste Sibiu – Agnita a fost marcat de primirea unei scrisori deschise de susținere a 
muncii lor din partea Alteței Sale Regale, Prințul Charles.

Prințul Charles s-a declarat plin de admirație față de munca extraordinară a voluntarilor care, 
de-a lungul ultimilor ani, au încercat cu atât curaj să readucă la viață calea ferată istorică, cu 
ecartament îngust, de la Sibiu la Agnita și Vurpăr.

“În cadrul următoarei mele vizite în România, care mă rog să aibă loc anul viitor, sper să pot 
să vizitez această cale ferată istorică și să călătoresc cu trenul, tras de însăși locomotiva care a 
fost construită pentru această linie în urmă cu mai bine de 125 de ani”, a scris Alteța Sa Regală.

“Deși calea ferată îngustă dintre Sibiu și Agnita, împreună cu ramificația Cornățel-Vurpăr, 
este înregistrată ca monument istoric, aceasta a fost lăsată în paragină după sistarea circulației 
trenurilor în anul 2001, iar locomotivele și vagoanele care au funcționat pe ea au fost trimise 
la fier vechi. Asociaţia Prietenii Mocăniţei are un profil unic în România, fiind o organizație 
nonguvernamentală formată exclusiv din voluntari, care acționează nu numai pentru repunerea 
în circulație a Mocăniței în scop turistic, dar și pentru conservarea sustenabilă a căii ferate 
ca monument istoric, aducându-și o contribuție la fel de importantă la cultura și peisagistica 
Sibiului și a Văii Hârtibaciului precum Muzeul satului ASTRA, casele tradiționale sau bisericile 
fortificate care se regăsesc în multe dintre satele aflate de-a lungul liniei ferate. Într-o zonă în 
care schimbările din agricultură conduc la ridicarea a tot mai multor garduri și împrejmuiri, calea 
ferată devine și un coridor natural de-a lungul văii.

Alteța Sa Regală Prințul Charles este binecunoscut pentru susținerea acordată patrimoniului 
extraordinar al României, atât construit cât și natural, și pentru încurajarea comunităților locale 
și a meșteșugurilor tradiționale, care contribuie la conservarea acestuia. Deși multă lume poate 
nu consideră o Mocăniță ca fiind atât de semnificativă din punct de vedere cultural cum este 
un castel sau o biserică fortificată, suntem încântați că Alteța Sa Regală Prințul Charles susține 
munca noastră voluntară de conservare sustenabilă a căii ferate ca monument istoric. Voluntarii 
noștri au făcut progrese importante în acest an, după semnarea unui contract de concesiune cu 
Societatea de Administrare Active Feroviare ,,SAAF” S.A. pentru părți ale căii ferate, lucru 
care ne-a permis să demarăm munca de restaurare. Suntem încrezători că, în urma alegerilor 
parlamentare din luna următoare, obstacolele legale care ne-au împiedicat până acum eforturile 
vor fi înlăturate și că acest proiect va putea să atragă fonduri europene nerambursabile, așa cum au 
reușit și alte căi ferate de patrimoniu din Marea Britanie și din alte țări. De asemenea, așteptăm 
cu nerăbdare să ne revedem prietenii de la SARUK atunci când vor putea să călătorească din nou 
în România și, bineînțeles, sperăm ca noul nostru susținător, Alteța Sa Regală Prințul Charles, 
să ne viziteze și să călătorească cu Mocănița”, a declarat Mihai Blotor, președintele Asociaţiei 
Prietenii Mocăniţei.

Calea ferată Sibiu – Agnita este porțiunea care s-a mai păstrat pînă astăzi din fosta cale 
ferată îngustă Sighișoara – Sibiu, construită acum mai bine de o sută de ani. Calea ferată a fost 
naționalizată în anul 1948 și a fost închisă și dezafectată pe porțiunea Sighișoara – Agnita în 
anul 1965. În anul 2001 a fost închisă definitiv și ultima porțiune. Linia, împreună cu podurile, 
clădirile și instalațiile sale, este listată ca monument istoric sub numărul SB-II-a-B-20923, dar 
multe dintre gări, depoul și alte clădiri sunt căzute în paragină sau, în unele cazuri, au suferit 
modificări prin montarea de uși și ferestre moderne sau prin termoizolarea exterioară de către 
persoanele care le ocupă. Se pare că linia ferată este în administrarea Ministerului Transporturilor, 
care acționează prin entități subordonate. Asociaţia Prietenii Mocăniţei are acces numai la acele 
părți pentru care este responsabilă Societatea de Administrare Active Feroviare ,,SAAF” S.A.

Preluat din „Evenimente”

19 Zile de prevenire a
abuzurilor şi violențelor

asupra copiilor şi tinerilor

prof. Mioara Petronela Prepeliță


