
Cum si pe unde s-a petrecut Revelionul
Cateva zeci de avrigeni au preferat sa faca pasul in noul an in biserica, in liniste si cu rugaciune pentru
sanatate si binele lor si al familiilor. De trei ani, credinciosii ortodocsi avrigeni ce simt ca un lacas de cult
este locul cel mai nimerit pentru petrecerea primelor minute dintr-un an nou, se strang la Biserica "
Adormirea Maicii Domnului " (Catedrala), unde gasesc linistea si bucuria dorita pentru acest important
moment. " Cu doar cateva minute inainte de ora 0, am oficiat un Te Deum, iar, la cumpana dintre ani,
impreuna cu toti credoinciosii, am ciocnit un pahar de sampanie si ne-am facut cele mai calde urari pentru
noul an. Este un mod mai deosebit de a-ti petrece aceasta noapte, dar care, de la un an la altul, este
preferat de tot mai multi credinciosi ortodocsi. Acest lucru ne bucura nespus de mult. ", ne-a spus
prtopopul Avrigului, pr. Vasile Gafton. 
  
  De mancare gustoasa, bauturi diverse, muzica si atmosfera din cele mai bune au avut parte la acest
Revelion si cei aproximativ 150 de oameni ce au ales restaurantul Palace din Marsa. A fost, probabil,
localul din zona unde numarul petrecaretilor a fost cel mai mare, oferta cuprinzand, pe langa seara de
Revelion si o petrecere in prima zi a noului an. N-au lipsit sampania de la miezul noptii, artificiile si
surprizele organizatorilor. 
  
  Tot de doua nopti de petrecere au avut parte si cei ce au optat pentru Sala " Pavilion " a Casei de Cultura
a orasului Avrig. A fost pentru prima data (cel putin in ultimii zeci de ani) cand la Avrig Relevionul a
fost organizat in aceasta locatie, iar numarul destul de mare de participanti (in jur de 140 persoane)
demonstreaza ca oferta a fost deosebit de tentanta. Muzica buna asigurata de DJ Spiridon, mancarea buna
si indestulatoare, bauturile din cele mai fine, amenajarea locatiei si focul de artificii si-au adus, din plin,
contributia la crearea unei atmosfere placute, plina de bun gust si eleganta. Surse din cadrul
organizatorilor ne-au informat ca deja mai multi participanti si-au facut rezervare pentru viitorea editie a
petrecerii de revelion. 
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