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Poezia în luna noiembrie 

Un tip era ºomer Vede un anunþ în ziar cã Grãdina zoologicã din Bãneasa cautã un îngrijitor 
 
Un tip era ºomer. Vede un anunþ în ziar cã Grãdina Zoologicã din Bãneasa cautã un îngrijitor. 
Se prezintã ºi directorul îi spune: - Uite domnule cum stã treaba, nouã ne-a murit gorila ºi era 
un punct de atracþie pentru copii. Pânã facem rost de alta, avem nevoie de un om sã se 
îmbrace în pielea ei ºi sã se plimbe prin cuºcã. Ce zici? Te plãtesc bine. Tipul accepta ºi totul e 
ok. Dupã o sãptãmânã il cheamã  directorul ºi-i spune. -Dacã te urci pe cuºcã, te caþeri ºi sãri 
prin copaci îþi dublez salariul.Se apucã tipul ºi începe sã se agite, sã se caþere, sã sarã prin 
copaci ºi la un moment dat se rupe o cracã ºi cade în cuºca leului. O rupe la fugã strigând ca 
disperatul: ajutor, ajutor !!! Leul dupa el: - Taci ºi nu mai zbiera aºa cã ne concediazã pe 
amândoi! 
 
Patronul unei companii discutã cu un  tânãr care cautã de lucru 
 
Patronul unei companii discutã cu un tânãr care cautã de lucru: - În primul rând, firma noastrã 
este obsedatã de curãtenie, zice patronul. V-aþi ºters picioarele pe covoraº înainte de a intra 
aici? - O, da! Bineinþeles… - In al 2-lea rând, continuã patronul, cerem colaboratorilor noºtri 
sinceritate... Nu existã niciun covoraº la intrare. 
 
Un bãrbat vine de la bãute cu prietenii, intrã în casã ºi strigã: 
- FEMEIE, CINE-I ªEFUL ÎN CASA ASTA?? 
Nevastã-sa îi altoieºte scurt un dos de palmã peste faþã. Bãrbatul rãspunde spãºit: 
- Ce, n-am voie nici sã întreb?! 

Se întâlnesc doi amici. Unul il intreabã pe celãlalt: 
- Am auzit cã te-ai cãsãtorit. 
- Da, rãspunde celãlalt. 
- ªi cum este? 
- Rãu… sã fumez n-am voie… sã beau n-am voie… 
- ªi regreþi? 
- Nici sã regret n-am voie… 

Se întâlnesc doi poliþiºti într-un bar. 
-Ce bei, îl intreabã unul pe celãlalt? 
- Pãi, ce bei ºi tu, nu am pretenþii. 
-Douã cafele, cere poliþistul barmanului. 
-Dã-mi ºi mie douã, zice celãlalt poliþist. 

Un automobilist este oprit de un poliþist. Agentul îi spune cã a depãºit limita de vitezã, îi cere permisul ºi 
citeºte: 
Poliþistull: 
- Ooo… domnul Lucian Blaga. Poftiþi carnetul înapoi ºi vã rog sã mã scuzaþi. 
ªoferul: 
- Dar ce s-a întâmplat? 
Poliþistul: 
- Eeeeh… mai citim ºi noi! 

Soþul îºi gãseºte nevasta cu unul în pat. 
- Cine este acest individ?! strigã el furios. 
- Ai dreptate, spune soþia întorcându-se revoltatã spre celalalt: cine eºti ºi cum te numeºti, domnule? 

Bulã: 
- Bunicule, cine a înegrit Marea Neagrã? 
Bunicul: 
- Altã întrebare mai interesantã n-ai gãsit? 
Bulã: 
- Ai dreptate… Atunci, spune-mi cine a omorât Marea Moartã? 

Un pustnic creºtin, îmbrãcat în zdrenþe, cu picioarele însângerate de pietre ºi spini, cu mintea încinsã de 
soare, alerga fãrã oprire prin nisipul deºertului ºi striga în cele patru zãri: 
- Am un rãspuns! Am un rãspuns! Cine are o întrebare?  
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ÎnTRE NOI FEMEILE

Prof. Tuþa Ciobanu

Primar, ENE Stoica

Vã prezint câteva trucuri folosite de multe gospodine pentru a face unele preparate ºi mâncãruri mult mai 
gustoase! 

- Maioneza devine mai spumoasã dacã atunci când este gata o combinaþi cu o lingurã de apã rece. 

- Cartofii fierþi în coajã, ºi cu deosebire cartofii copþi la cuptor, pot deveni deosebit de gustoºi dacã îi tãiaþi în 
jumãtãþi pe lung cât sunt încã fierbinþi ºi puneþi pe fiecare bucatã câte o jumãtate linguriþã de unt ºi o jumãtate 
linguriþã pastã de roºii.  

- In salata de morcovi cruzi puneþi o lingurã de ulei de 
mãsline sau de floarea-soarelui. In acest fel, vitamina A 
din morcovi va fi mai uºor de asimilat. Evitaþi sã puneþi 
zeama de lãmâie, deoarece aceasta distruge vitamina A 
care este foarte valoroasã în nutriþie. 

- Inainte de a da la cuptor o prãjiturã în care aþi folosit 
mere rase ungeþi-o cu un amestec fãcut din puþin unt, 
scorþiºoarã ºi zahãr. Gustul deosebit de bun va fi 
evident.  

- In oala de fiert sub presiune evitaþi sã pregãtiþi 
compoturi de fructe, de mere în special, pentru ca spuma care se formeazã poate bloca spaþiul de comunicare al 
vasului cu exteriorul ºi valva de siguranþã se poate bloca. Din acelaºi motiv, cand fierbeþi orez sau legume 
uscate, lãsaþi focul foarte mic. 

- Când orezul fiert pentru rizotto este aproape gata, adãugati un pahar cu lapte. Preparatul îºi va îmbogãþi 
conþinutul ºi acesta va fi mai usor de digerat.  

- Intr-o supa de legume pasatã, adãugaþi 2 ouã ºi fãinã, pânã obþineþi un aluat potrivit de dens, 2 linguri de 
smântânã ºi puþinã sare. Puneþi mai mult ulei în tigaie, luaþi cu lingura din acest aluat ºi pregãtiþi frigãnele. Le 
puteþi servi ca atare sau la masa în loc de pâine.  

- Dacã puneþi în piureul de cartofi 2 linguri de smântânã ºi 1 albuº bãtut spumã. Gustul va fi deosebit, iar 
piureul va fi mai pufos. 

- Când pregãtiþi o salatã de fructe (fie ele chiar din conserve) pentru ca aceasta sã fie mult mai gustoasã, puneþi 
fructele într-un castron. Pregãtiþi un sirop de zahãr, peste care stoarceþi zeamã de la o jumatate de lãmâie. 
Turnaþi siropul peste fructe cu 5 minute înainte de a servi salata. 

- "Aveþi nevoie de sos la salata de cruditãþi " Dacã nu aveþi maionezã, pregãtiþi-l din: sardinã în ulei (din cutie) 
bine frecatã pânã devine o pastã, pe care o diluaþi cu 3-4 linguriþe de iaurt. Decoraþi salata ºi puneþi puþin piper.  

 

Gândurile ºi vorbele rele 

Fac mai mult rãu decât ne-am putea imagina. Puterea unui gând rãu sau a unei vorbe poate distruge 
legãturi, relaþii, situaþii, vieþi. Tocmai de aceea ar trebui sã fim atenþi ºi necruþãtori cu noi înºine. 
Aºadar, sã nu emitem niciodatã pretenþii faþã de nimeni ºi nimic, sã nu facem niciun reproº nimãnui, 
nici destinului, nici trecutului, nici oamenilor. Sã nu uitãm cã orice reproº îl afecteazã pe cel cãruia i-l 
adresãm mai mult decât am putea crede, iar efectul va fi mai mare dacã persoana respectivã se aflã 
într-o stare de vulnerabilitate. Sã vorbeºti pe cineva de rãu este la fel de grav, pentru cã în primul rând 
þie mintea ºi sufletul îþi vor fi afectate. 
Una dintre legile universului e aceea de a nu face rãu unei persoane nici mãcar cu gândul. Când 
cineva gândeºte cã se poate întâmpla ceva rãu lui însuºi sau altcuiva, poate atrage rãul. Tocmai de 
aceea, învãþãtura biblicã de a nu rãspunde rãului cu rãu ºi de a întoarce ºi celãlalt obraz rãmâne 
universal valabilã ºi astãzi. Pentru cã, fãcând rãu, fie ºi numai cu gândul, rãul se va întoarce cândva 
asupra ta cu o forþã necruþãtoare. ªi te vei întreba uimit de ce. 
Când binecuvântãm dãm ºi primim în acelaºi timp. Oferind iubire, înþelegere, ajutor, acestea se întorc 
la noi însutit. Dar, dacã împrãºtii urã ºi rãutate, inevitabil, într-un moment al vieþii când, de regulã, te 
aºtepþi mai puþin ºi te crezi intangibil, le primeºti înapoi. 
Prin urã, rãutate ºi furie nu vei rezolva niciodatã nimic. Numai iubirea recompenseazã. Ura face mai 
multe ravagii decât cataclismele naturale sau conflictele armate. Oamenii se ucid unii pe alþii mai 
degrabã cu vorba decât cu fapta. Dacã totuºi am putea sã nu uitãm cã antidotul urii, vorbelor ºi 
gândurilor rele sunt iubirea ºi iertarea... Care nici mãcar nu sunt greu de oferit. ªi dacã nu ne gândim 
la ceilalþi, egoist vorbind, sã ne gândim în primul rând la noi, oferindu-le. 

Tinereþea nu e vârstã, ci intensitatea trãirilor."  
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Primaria la dispoziþia dumneavoastrã 
Sfaturi practice 

Ce se intelege prin  “Consiliul Local”? 

Consiliul local este o autoritate a administratiei publice locale, prin care se realizeaza autonomia comunei, orasului sau 

municipiului. 

Constituirea Consiliului Localconsiliile locale sunt compuse din consilieri locali alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber 

exprimat;numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de numarul locuitorilor 

comunei, orasului sau municipiului;  

Mandatul Consiliului Local  

Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa. 

Consiliul local isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales. 

Atributiile Consiliului Local 

Avand putere de decizie in orice problema de interes local care nu intra, prin lege, in atributiile altei institutii, consiliul local are 

urmatoarele indatoriri: 

· aproba statutul comunei, orasului sau municipiului  si regulamentul privitor la consiliul local; 

· aproba infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si 

serviciilor publice de interes local si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;exercita toate 

drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome;aproba bugetul local, 

virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;aproba contractarea si/sau 

garantarea imprumuturilor, si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare in numele unitatii 

administrativ-teritoriale;stabileste si aproba impozitele si taxele locale;aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile 

de investitii de interes local aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a localitatii;asigura 

conformitatea cu angajamentele asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi 

apelor;hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a localitatii, precum si a 

serviciilor publice de interes local;hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, 

orasului sau municipiului;avizeaza sau aproba documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;atribuie sau 

schimba denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local;asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes local privind: educatia; serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala; sanatatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publica; 

situatiile de urgenta; protectia si refacerea mediului inconjurator; conservarea, restaurarea si punerea in valoare a 

monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale; dezvoltarea urbana; evidenta 

persoanelor; podurile si drumurile publice serviciile comunitare de utilitate publica; alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, 

salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local; serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim 

ajutor; activitatile de administratie social-comunitara; locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii 

administrativ-teritoriale sau in administrarea sa; punerea in valoare a resurselor naturale de pe raza localitatii;hotaraste 

acordarea de sporuri si alte facilitati personalului sanitar si didactic;sprijina activitatea cultelor religioase;solicita informari si 

rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes 

local;aproba construirea locuintelor sociale si criteriile pentru repartizarea acestora;hotaraste cooperarea sau asocierea cu 

persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de 

interes public local;hotaraste infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;hotaraste 

cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii 

nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune;poate 

conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau 

municipiului, in baza unui regulament propriu indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege. 

 

 

Ce ºtim despre Consilierii Locali? 
 
 
                            M-am gândit cã ar fi frumos sã ºtim ºi noi cine sunt dânºii, cine sunt cei care hotãrãsc 
soarta comunei Sihlea. 
                            Pentru cã mai tot timpul existã tendinþa de a sparge oalele în capul cel mai mare, adicã al 
primarului, omitem ca de cele mai multe ori, consilierii voteazã, ei hotãrãsc, chiar dacã influenþaþi de linia 
urmatã de angrenaj       

În urmãtoarea ediþie a revistei veþi gãsi  
lista cu consilierii locali ai comunei  Sihlea 

Prãjiturã cu scorþiºoarã ºi nuci 

 

Ingrediente 

Unt 200 g 150g pt aluat si 50g pt umplutura  

Zahar 220 g  

Esenta de vanilie 1 buc  

Oua 4 buc  

Smantana 300 g grasime 10%  

Sare 
0.25 
lingurite 

 

Praf de copt 1 lingurite  

Bicarbonat de sodiu 1 lingurite  

Faina alba calitate 
superioara 

340 g 300g pt aluat si 40g pt umplutura  

Zahar brun 200 g  

Scortisoara 2 lingurite  

Nuci 200 g  

 
Amestecaþi 300g de fãinã cu praful de copt, bicarbonatul de sodiu ºi sarea. 
Mixati bine 150g de unt moale cu zahãrul ºi vanilia.. Apoi adãugaþi ouãle, câte 
unul, mixati bine dupã fiecare ºi adãugaþi urmãtorul abia dupã ce s-a încorporat 
bine precedentul. 
Dupa ce aþi încorporat ouãle adãugati 1/3 din smântânã, amestecaþi. 

Apoi adãugaþi 1/3 din compoziþia de fãinã de la pasul 1. Amestecaþi pânã se 
încorporeazã. 

In aºa fel, adãugaþi încã în 2 runde restul de smântâna ºi de fãinã. Dupã ce aþi 
încorporat ultima partidã de fãinã, nu amestecaþi mult cu mixerul, vã opriþi ºi 
pregãtiþi umplutura. 
Amestecaþi 40 g de fãinã, zahãrul brun ºi scorþiºoara  
Adãugatþ 50g de unt moale ºi amestecaþi bine (perfect ar fi cu mâinile). 
Apoi adãugaþi nucile, eu le-am mãrunþit cam mult, ar trebuie mai bine sã le 
tãiaþi cu un cuþit, sã fie bucãþile mai mari. 
Amestecaþi bine, aceasta va fi umplutura prãjiturii. 
Aºterneti cu hârtie de copt tava de cuptor, pereþii  tãvii le ungeþi cu unt. Pentru 
aceastã cantitate de ingrediente va trebuie o tavã dreptunghiularã mare, 
adâncã. Dacã vreþi sã faceþi mai puþin, puneþi ingredientele în jumãte ºi folosiþi 
o tavã mai micã. 
Turnaþi jumãtate din aluat în tavã, il întindeþi uniform cu o lingurã. Apoi 
presãraþi jumãtate din umpluturã pe toatã suprafaþa. 
Apoi turnaþi cealaltã jumãtate de aluat ºi presãraþi restul de umpluturã. Puneþi 
tava la cuptor la 180-200 grade. 
Când se rumeneºte ºi creºte, o testaþi cu scobitoarea, scoateþi din cuptor ºi lãsaþi sã se rãcoreascã. 
Apoi o porþionaþi ºi serviþi sau caldã sau rece. 

Poftã Bunã! 
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Simþiþi uneori cã trebuie sã mâncaþi neaparat ceva dulce? Ori vi se face poftã de carne? Corpul 

dumneavoastrã vã semnaleazã, de fapt, ce carenþe are. Profesorul doctor Gheorghe 

Mencinicopschi vã sfãtuieºte cum sã preveniþi pofta excesivã de alimente. Nu sãriþi niciodatã 

peste micul dejun ºi adoptaþi o dietã diversificatã ºi echilibratã, formatã din alimente naturale, 

integrale. 

Pofta exageratã de mâncare se datoreazã, în principal, greºitei gestionãri a consumului de 

alimente. Sãrirea peste micul dejun va crea, în compensaþie, o poftã de mancare exageratã la 

prânz ºi cinã. 

Supraconsumul de alimente industriale, rafinate, bogate în zaharuri, va determina oscilaþii mari 

ale glicemiei, hiperinsulinemie postprandiala, care la rândul ei va favoriza transformarea 

acestora în grãsimi. Acest surplus de grãsimi se va depune în adipocite, celulele þesutului gras, 

apãrând în final supraponderalitatea ºi obezitatea. Adipocitele au funcþii hormonale, secretând 

leptina, hormonul satietãþii care acþioneazã asupra unei regiuni a creierului – hipotalamusul. 

Hipotalamusul controleazã pofta de mâncare, dar în lipsa leptinei sau a rezistenþei la leptina 

acesta rãmâne permanent activ, inducând foamea continuã. Astfel, începem sã mâncam orice, 

chiar ºi alimente care în mod normal nu ne plac, ajungând inevitabil la obezitate. 

Poftele pentru anumite alimente apar atunci când consumãm alimente industriale rafinate, cu 

încãrcãturã glicemicã ridicatã ºi densitate nutriþionala scãzutã în cadrul unor diete monotone 

care nu ne pot furniza nutrienþii necesari sãnãtãþii organismului. 

Spre exemplu, este cunoscut sindromul conservelor care se evidenþiazã printr-un ansamblu de 

manifestãri morbide, ca urmare a carenþelor vitaminice, îndeosebi vitaminele B ºi C, induse de 

o alimentaþie bogatã în produse tratate termic (sterilizate, pasteurizate, iradiate sau pregãtite cu 

ajutorul microundelor). Pe lângã poftele alimentare, acest sindrom se manifestã ºi prin leziuni 

cutaneomucoase: edeme, echimoze, pete ºi hemoragii, asociate cu astenie intensã. 

Sfaturi pentru prevenirea poftei excesive de alimente 

Pofta exageratã de mâncare poate fi combãtutã ºi corect gestionatã prin adoptarea unei diete 

diversificatã ºi echilibratã, formatã din alimente naturale, integrale, provenite din lanþuri trofice 

scurte ecologice, durabile. 

Asociaþi corect alimentele ºi ingredientele din alimente, cu respectarea orarului de masa si a 

celor trei mese principale zilnice. Luaþi micul dejun întotdeauna, ºtiind cã acesta este esenþial 

pentru prevenirea poftelor ºi foamei exagerate, prevenind apariþia supraponderalitãþii ºi 

obezitãþii. 

Consumati minimum cinci porþii de legume ºi fructe crude în fiecare zi, înlocuind ronþãitul de 

alimente tip junk-food (chips, sticks, snacks); Consumaþi alimente naturale, integrale, cu 

încãrcãturã glicemicã scãzutã (GL), pentru evitarea oscilaþiilor mari ale glicemiei. 

Practicaþi activitãþi fizice precum mersul pe jos, folosirea scarilor, înot, grãdinãrit, zilnic, cel 

puþin o jumatate de orã pentru combaterea sedentarismului – inamic modern asociat cu hrana 

devitalizatã industrialã ºi cu supraconsumul implicit de calorii goale, dar ieftine, însã nocive. 

 

Dr. Cristina Cocîrlea 

OAMENI DE ISPRAVÃ! 
 
 
Meritul este considerat ca fiind proporþional cu dificultatea ce a fost întâlnitã în realizarea 
acelei transformãri ºi cu efortul pe care l-a implicat acea realizare. Meritul ne apare ca fiind o 
valoare ce  poate fi consideratã în strânsã legãturã cu eforturile ce au fost realizate de o fiinþã 
umanã pentru a depãºi anumite dificultãþi sau pentru a învinge obstacolele. În finalul acestor 
eforturi apare un MERIT care face acea fiinþã umanã sã fie demnã de Stimã, demnã de 
Admiraþie, demnã de Apreciere. 

Gurbet Costica ºi Gurbet Lenuþa comuna Sihlea Judeþul Vrancea, dintr-o familie modestã  dar cu 

mare credintã în Dumnezeu, Mi-a plãcut din totdeauna sã fiu aproape de oameni,de sufletele lor - 

spune d-l Gurbet  ...... 

. Dupã Revoluþia din decembrie 1989 când libertatea cultelor a devenit o problemã realã si când d-l  

Gurbet  a conºtientizat cã dogmele cu sfârºitul lumii nu se adeveresc familia Gurbet a plecat peste 

hotare pentru  a se putea realiza pe mãsura dorinþelor sale .. Dar nu s-a lãsat, dârz, tenace, cu tact 

ºi cu ajutor de la Dumnezeu a mers înainte. "Pentru tot ajutorul pe care l-am primit - spune d-l 

Gurbet  - pentru puterea care am primit-o de a îndura ºi rãbda nelegiuiri ºi umilinþe îi mulþumesc 

lui Dumnezeu"."Cât despre cei care m-au încurcat - spune d-l Gurbet  - si mi-au pus tot felul de 

beþe-n roate, aceºtia nu meritã nici cea mai micã atentie, îi las spre judecata lui Dumnezeu, eu nici 

mãcar nu-i urãsc".Reverenþa pe care o fac în faþa unei familii din Sihlea Familia Gurbet Costel ºi 

Lenuþa trebuie sã spun cã îi preþuiesc pentru felul în care ºtiu sã-ºi gospodãreascã propria firmã. 

Mulþi oameni din localitate ºi nu numai  îi preþuiesc  A creat locuri de muncã ºi lumea e mulþumitã 

, practic numãrul ºomerilor din comunã a fost diminuat angajând o parte dintre aceºtia , doar cei 

leneºi  ori care nu au fost lucrãtori de calitate nu au fost angajaþi la firma domniilor sale (moarã, 

magazin)- 

 

                                                             Prof. Tuþa Ciobanu 

 

Sihlea, un loc încãrcat de istorie, un loc cu care Dumnezeu a fost darnic prin tot ce-a aºezat aici , un loc cu 
oameni de toatã isprava împrãºtiaþi în toate colþurile þãrii ºi nu numai  
În mijlocul satului într-un parc format din arbori seculari se aflã Conacul Ghica actuala ªcoalã. în  care au 
pãºit importante personaje ale istoriei ºi culturii româneºti ºi europene. Este locul în care Alexandru 
Sihleanu ºi-a petrecut o mare parte din viaþa lui unde a desãvârºit celebra creaþie poeticã Armonii Intime 
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SFÂNTUL NECTARIE- MARELE  VINDECÃTOR 
 
 
       
  Sf. Nectarie s-a nãscut în oraºelul Silivria din Tracia, de pe actualul teritoriu al Turciei, la 1 octombrie 
1846, fiind crescut, împreunã cu cei 6 fraþi ai sãi, în dreapta credinþã. La vârsta de 14 ani se indreapta cãtre 
Constantinopol, unde munceºte din greu pentru hranã. Singura lui mângâiere, dupa orele istovitoare de 
munca, era Sfânta Bisericã. Remarcat de cãtre conducãtorii Scolii Metocului Sf. Mormant, este angajat ca 
pedagog ºi învãþãtor la aceastã ºcoalã. Tot ca învãþãtor, începand de la vârsta de 20 de ani, il aflam ºi în 
insula Hios. La 27 de ani îºi urmeazã glasul conºtiinþei ºi, din dragoste pentru Hristos, devine monah la 
Mânãstirea Nea Moni, de pe aceasta insulã. Ajutat de Dumnezeu printr-un om bogat, care era cucerit de viaþa 
sfântã dusã de cãtre Pãrintele Nectarie, el îºi împlineºte visul de a învâþa ºi terminã liceul în 1881. Cu 
binecuvântarea Patriarhului Alexandriei, urmeazã Facultatea de Teologie din Athena. 
        Reîntors în Alexandria Egiptului, este numit predicator principal al Patriarhiei. Tot atunci, Sf. Nectarie 
tipãreºte mai multe cãrþi de rãspândire a dreptei credinþe. Trece prin toate treptele ierarhice, fiind hirotonit 
(15 ianuarie 1889) episcop ºi numit Mitropolit de Pentapolis. In anul 1890, din pricina unor neinþelegeri, este 
trimis în Grecia. Injosit ºi trecut cu vederea multã vreme, ajunge în cele din urmã director al Seminarului 
Teologic Ortodox Rizareion. In afarã de formarea tinerilor seminariºti, s-a ocupat ºi de creºterea 
duhovniceascã ºi închegarea unei strânse comuniuni între cei care îi erau ucenici. Renunþã la funcþia de 
conducãtor al Seminarului Teologic dupã ce considerã cã ºi-a îndeplinit datoria ºi întemeiazã împreunã cu un 
grup de ucenice Mânãstirea Sfânta Treime din insula Eghina. Dupã trecerea sa la cele veºnice, în 1920, printr-
o întâmplare minunatã, trupul sãu este descoperit neputrezit ºi izvorând mir.  Canonizarea sa a avut loc în 
1961, fiind serbat pe 9 noiembrie. Despre minunile sãvârºite de Sf. Nectarie în zilele noastre - mai ales 
vindecãri de cancer ºi alte boli grave, ce se sãvârºesc la moaºtele sale, ori cu untdelemn de la candela sa - s-
au scris nenumãrate cãrþi în Grecia, care în parte au fost traduse ºi în româneºte.    
 
Minunatele vindecãri 
     Recent, o datã cu aºezarea raclei cu pãrticele din moaºtele sale la Mânãstirea Radu-Vodã, au început sã 
fie consemnate ºi la noi nenumãrate minuni, probate cu martori. Astfel ca mulþime de pelerini din toata þara 
au început sã soseascã la Radu-Vodã. Aºteptãrile lor nu au fost înºelate de cãtre Sf. Nectarie Taumaturgul. 
Prezentãm pe scurt cazul d-nei Ileana Boncea din Bucureºti, fiicã de preot.In urma unor analize medicale 
complexe, i se stabileºte diagnosticul: ulcer gastric, crater ulceros de natura malignã. Inainte de intervenþia 
chirurgicalã programatã, d-na Ileana Boncea vine la Manastirea Radu-Vodã, sã cearã binecuvântare. 
Primeºte din partea P. S. Varsanufie mir de la candela Sf. Nectarie ºi se unge în fiecare dimineaþã. Il 
foloseºte cu multã încredere în Dumnezeu ºi în darul Sf. Nectarie, fãcând ascultare de duhovnic. Ulcerul 
malign constatat de medici dispare fãrã urmã! Profesorul Radu Petrescu, cel ce urma s-o opereze pe d-na 
Boncea, a constatat ca „nu are ce tãia - rana s-a închis“! Femeia a venit degrabã la Mânãstirea Radu-Vodã, 
sã-i mulþumeascã Sf. Nectarie. De altfel, mai toþi credincioºii care participã la slujbe au o relaþie foarte 
strânsã cu Sf. Nectarie. Dragostea sfântului pentru noi îi mângâie ºi pe tinerii elevi ai Seminarului Teologic de 
la Radu-Vodã, care se bucurã sã-l aibã aproape pe cel ce în viaþa pãmânteascã a fost ca un pãrinte pentru 
seminariºti. Unul dintre elevii sãi ii scria unui vechi prieten, pe cand sfântul conducea Seminarul Rizareion: 
„Se întalneºte cu oameni de toate categoriile sociale, carora le oferã liniºte sufleteascã ºi pe care ii conduce 
spre Mântuitorul Hristos cu nemarginita blândete ºi bunãtate... Mã tem cã nu voi putea cuprinde mulþimea 
tainicã a harismelor sale.” 
  

Prof. Maria Ostriceanu 

Inima perfectã 
 
 
Se povesteste cã într-o zi, un tânãr s-a oprit în centrul unui mare oraº ºi a început sã le 
spunã trecãtorilor cã are cea mai frumoasã inimã din lume. Nu dupã mult timp, în 
jurul lui s-au strâns o mulþime de oameni care îi admirau inima: era într- adevar 
perfectã! Toþi au cãzut de acord cã era cea mai frumoasã inimã pe care au vãzut-o 
vreodatã… 
 
Tânãrul era foarte mândru de inima lui ºi nu contenea sã se laude singur cu ea. 
Deodatã, de mulþime s-a apropiat un bãtrânel. Cu glas liniºtit, el a rostit ca pentru 
sine: 
 
- ªi totuºi, perfecþiunea inimii lui nu se comparã cu frumuseþea inimii mele! 
 
Oamenii au început sã-ºi întoarcã privirile spre inima bãtrânelului. Pânã ºi tânãrul a 
fost curios sã vadã inima ce îndrãznea sã se compare cu inima lui. Era o inimã 
puternicã, ale cãrei bãtãi ritmate se auzeau pânã departe. Dar era plinã de cicatrice, ºi 
erau locuri unde bucãþi din ea fuseserã înlocuite cu altele care nu se potriveau chiar 
întru totul, liniile de unire dintre bucãþile strãine ºi inima bãtrânului fiind sinuoase, 
chiar colþuroase pe alocuri. Ba, mai mult, din loc în loc lipseau bucãþi întregi, lãsând 
sã se vadã rãni larg deschise, încã sângerânde. 
 
-Cum poate spune cã are o inimã mai frumoasã? îºi ºopteau uimiþi oamenii. 
 
- Cred cã glumeºti, spuse tânãrul dupã ce a examinat atent inima bãtrânelului. 
Priveºte la inima mea, este perfectã! Pe când a ta este toatã o ranã, numai lacrimi ºi 
durere. 
 
- Da, a spus blând bãtrânul. Inima ta aratã perfect, dar nu mi-aº schimba niciodatã 
inima cu a ta. Vezi tu, fiecare cicatrice de pe inima mea reprezintã o persoanã cãreia i-
am dãruit dragostea mea: rup o bucatã din inima mea ºi i-o dau omului de lângã mine, 
care adesea îmi dã în schimb, o bucatã din inima lui, ce se potriveºte în locul rãmas gol 
în inima mea. Dar pentru cã bucãþile nu sunt mãsurate la milimetru, rãmân margini 
colþuroase, pe care eu le preþuiesc nespus de mult, deoarece îmi amintesc de dragostea 
pe care am împãrtãºit-o cu cel de lângã mine. Uneori am dãruit bucãþi din inima mea 
unor oameni care nu mi-au dat nimic în schimb, nici mãcar o bucãþicã din inima lor… 
Acestea sunt rãnile deschise din inima mea, pentru cã a-i iubi pe cei din jurul tãu 
implicã întotdeauna un oarecare risc. ªi deºi aceste rãni sângereazã încã ºi mã dor, ele 
îmi amintesc de dragostea pe care o am pânã ºi pentru aceºti oameni. Cine ºtie, s-ar 
putea ca într-o zi sã se ntoarcã la mine ºi sã-mi umple locurile goale cu bucãþi din 
inimile lor… Inþelegi, acum, dragul meu, care este adevarata frumuseþe a inimii? a 
încheiat cu glas domol ºi zâmbet cald bãtrânelul. 
 
Tânãrul a rãmas tãcut deoparte, cu obrazul scãldat în lacrimi. S-a apropiat apoi timid 
de bãtrân, a rupt o bucatã din inima lui perfectã ºi i-a ntins-o cu mâini tremurânde. 
Bãtrânul i-a primit bucata ºi a pus-o în inima lui. A rupt, apoi, o bucatã din inima 
brãzdatã de cicatrice ºi i-a întins-o tânãrului. Se potrivea, dar nu perfect, pentru cã 
marginile erau cam colþuroase. 
 
Tânãrul ºi-a privit inima, care nu mai era perfectã, dar care acum era mai frumoasã 
ca niciodatã, fiindcã în inima cândva perfectã pulsa de-acum dragoste din inima 
bãtrânului. Cei doi s-au îmbrãþiºat, ºi-au zâmbit ºi au pornit împreunã la drum.  

Cât de trist trebuie sã fie sã mergi pe calea vieþii cu o inimã întreagã în piept… O inimã 

perfectã, dar lipsitã de frumuseþe… Inima ta cum este? O poþi împãrþi cu alþii? 
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Pozia în luna noiembrie 

Sunt tristã 
             de Rodica Lupu 
 
Noiembrie. Sunt tristã.  
ªi frunzele cad tot de tristeþe.  
În noiembrie totul e trist. A mai trecut o varã.  
Tânjesc dupã cãldura lui iulie prelinsã pe umeri, 
pe gânduri, pe câmpurile cu mac ºi piciorele goale. 
În noiembrie frigul mã dezbracã de haine pânã la piele,  
pânã la sângele albastru ce-mi picurã  
numai un strop de iubire. 
Atât a mai rãmas din clipele mele calde. 
Acum calc peste frunzele triste, plânse de ramuri  
ce vor înapoi, foºnetul viu, în allegro suspinat peste pãdure.  
ªi eu subscriu ºi vreau înapoi raza de soare,  
vreau sã revii acum, când mi-e frig.  
Din mâinile tale,  
o mângâiere pe soarta-mi cernitã de vânturi ºi ploi  
s-o opresc. Calc pe nãmeþii de dor.  
Mã chircesc rebegitã sub plapuma lui noiembrie,  
aºteptându-mi tãcerea sã-nãbuºe plânsul din strigãt.  
O chemare, de frig amorþitã se aude-n ecou.  
Îmi e dor, îmi e dor de iubirea din varã,  
pierdutã la-nceput de noiembrie. Îmi rãsunã.  
Sunt tristã.  
ªi frunzele cad tot de tristeþe în noiembrie. 
 

Cãtre cititori 

              de Lucian Blaga 

Aici e casa mea. Dincolo soarele ºi grãdina cu stupi. 
Voi treceþi pe drum, vã uitaþi printre gratii de poartã 
ªi aºteptaþi sã vorbesc. - De unde sã-ncep? 
Credeþi-mã, credeþi-mã, 
despre ori ºi ce poþi sã vorbeºti cât vrei: 
despre soarta ºi despre ºarpele binelui, 
despre arhanghelii cari arã cu plugul 
grãdinile omului, 
despre cerul spre care creºtem, 
despre urã ºi cãdere, tristeþe ºi rãstigniri 
ºi înainte de toate despre marea trecere. 
Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit 
aºa de mult sã plângã ºi n-au putut. 
Amare foarte sunt toate cuvintele, 
de-aceea - lãsaþi-mã 
sã umblu mut printre voi, 
sã va ies în cale cu ochii închiºi. 
 
Din volumul „În marea trecere”, 1924 
 

 

Lunã în câmp  

           de Nichita Stãnescu 

Cu mana stânga ti-am întors spre mine chipul, 

sub cortul adormitilor gutui 

si de-as putea sã-mi rup din ochii tai privirea,  

vazduhul serii mi-ar parea caprui.  

Mi s-ar parea ca deslusesc, prin crenge, 

zvelti vanatori, în arcuitii lei 

din goana calului, cum isi subtie arcul. 

0, tinde-ti mana stânga catre ei 

si stinge tu conturul lor de lemn subtire 

pe care ramurile I-au aprins,  

suind sub luna-n seve caii repezi  

ce-au ratacit cu timpul, pe intins.  

Eu te privesc în ochi si-n jur sã sterg copacii 

In ochii tai cu luna mã rasfrang 

... si ai putea, uitand, sã ne strivesti în gene 

dar chipul ti-l intorn, pe bratul stâng. 

 

Emoþie de toamnã – 

                                     de Nichita Stãnescu 

A venit toamna, acoperã-mi inima cu ceva, 

cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. 

 

Mã tem cã n-am sã te mai vãd, uneori, 

cã or sã-mi creascã aripi ascuþite pânã la nori, 

cã ai sã te ascunzi într-un ochi strãin, 

ºi el o sã se-nchidã cu-o frunzã de pelin. 

 

ªi-atunci mã apropii de pietre ºi tac, 

iau cuvintele ºi le-nec în mare. 

ªuier luna ºi o rãsar ºi o prefac 

într-o dragoste mare. 

 

Din volumul „O viziune a sentimentelor”, 1964 

Sfaturi pentru realizarea preparatelor dietetice ºi alte secrete culinare... 

- In preparatele dietetice, pentru bolnavii de stomac în special, nu puneþi ceapã prãjitã. 
Fierbeþi-o separat, îndepãrtaþi apa ºi apoi pasaþi-o. Când preparatul este gata, turnaþi ulei crud. 
Nu condimentaþi cu condimente iuþi. Puneþi pãtrunjel, mãrar ºi leuºtean tocat ori cimbru.  

- Spuma de albuº creºte pe mãsurã ce se bate. Când se 
þine de tel, aceasta este gata. Dacã este bãtutã prea mult, 
spuma cade. Daca este opritã înainte de a fi suficient de 
legatã, spuma nu mai creºte în compoziþia în care se 
încorporeazã.  

- Albuºurile se bat mai repede ºi spuma va fi mai 
consistentã dacã în castronul respectiv picuraþi o 
linguriþã zeamã de lãmâie sau adãugaþi un strop de sare.  

- Sosurile în care se pune smântâna, nu se fierb 
niciodatã pe flacarã ori în clocote mari. Vasul se aseazã 
peste altul cu apã ce clocoteºte la foc domol ºi se amestecã fãrã iîtrerupere cu o lingurã de 
lemn.  

- Puneþi în sosul de roºii o linguriþã de zahãr si una de muºtar. Va avea un gust excelent, va fi 
mai aromat.  

- Dacã folosiþi ceapã cãlitã în tocatura de chifteluþe, când ceapa are culoare aurie, picuraþi o 
lingurã de apã caldã ºi lasaþi-o sã fiarbã pânã când se evaporã. Ceapa nu se va mai simþi în 
preparat ºi va avea gust dulce.  

- Inainte de a utiliza într-un preparat usturoi, fierbeþi-l 3-4 minute în clocot. Va fi astfel mai 
bine tolerat, mai uºor de digerat.  

- Inainte de a aºeza pe grãtar bucãþi de ficat ori de rinichi de vitã, þineþi-le o orã în lapte dulce, 
nefiert.  

- Pentru un rasol consistent, puneþi carnea în vasul cu apã clocotitã. Dacã doriþi o supã 
consistentã, aºezaþi-o pe foc în vasul cu apã rece.  

- Când aþi tãiat un salam, suprafaþa bucãþii rãmase nu-ºi va schimba culoarea dacã o veþi 
acoperi cu o felie de lãmâie.  

Sfaturi practice 
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Urmaºii lui Sihleanu 
 

Generaþii artistice 
Dar, înainte de toate, o generaþie ce e? 
O generaþie nu e, doamnelor ºi domnilor, un fapt etern, concret sau imuabil, 
cum sunt un gând, o statuie sau o carte. 
O generaþie e ceva mult mai subtil, mai nestatornic ºi mai delicat. E un fapt 
contingent, istoric. E astãzi, mîine nu mai e! ªi te întrebi: Ce-a fost?, aºa cum te 
întrebi ce a fost o dragoste, când ai sfîrºit de iubit! 
O generaþie se naºte din întîlnirea, în timp, a unui grup de oameni de aceeaºi 
vârstã, cu un eveniment istoric oarecare, dãtãtor de seamã pentru formaþiunea 
lui. Suferind o aceeaºi influenþã în perioada lor de cristalizare afectivã ºi 
intelectualã, tinerii pãstreazã mai departe pecetia împrejurãrilor în care s-au 
format, în chipul unei unitãþi relative de înþelegere, de simþire ºi de vrere. 
Aceºti oameni trãiesc aceleaºi probleme, sunt subjugaþi de influenþa aceloraºi 
modele vii: maeºtrii, sau de predilecþia aceloraºi modele obiectivate: cãrþi, fapte 
culturale, opere de artã. 
Ei alcãtuiesc astfel mai mult o unitate psihologicã, cu rãdãcini istorice ºi 
biologice, decît o unitate propriu-zis spiritualã. 
 
Generaþia nu e, deci, decît rezultatul încercãrii de a cristaliza relaþia dintre o 
anume structurã sufleteascã ºi un complex de circumstanþe sociale, 
caracteristice unui anumit moment istoric! 
Generaþia, astfel definitã, este un fapt unic, o întîmplare care nu se petrece în 
viaþa unui om decît o singurã datã, o experienþã socialã necomunicabilã, pe care 
n-o pot înþelege decît cei care au trãit-o laolaltã! 

M-am vãzut obligatã sã dau câteva detalii despre GENERAÞIE.  
Frumos, dar iatã cã putem vorbi ºi noi la Sihlea despre Generaþii Artistice 

ECHIPA DE MAJORETE  
FETELE DIN SIHLEA 

 

! 

1. Aldea Diana 
2. Caraiman Elena 
3. Chircu Cristina 
4. Feraru Adriana 
5. Ioniþã Sorina 
6. Nãstase Roxana 
7. Pascu Andreea 
8. Pascu Cristina 
9. Ungureanu Sorina 

Echipa de dansuri moderne ºi dansuri þigãneºti FETELE DIN SIHLEA înfiinþatã în anul 2003, care a fãcut 
posibil aflarea în mai multe locuri din þarã despre preocupãrile artistice ºi nu numai a comunitãþii sihleene  
În anul 2011, aceastã echipã a predat ºtafeta unei alte echipe alcãtuitã tot din fete care vor duce mai departe 
dansul ºi în plus o  echipã de majorete care va reprezenta comuna Sihlea la toate concursurile judeþene ºi 
naþionale. Sã mulþumim celor care au reprezentat comuna Sihlea ºi sã dorim succese depline NOII ECHIPE 
care se va numi tot FETELE DIN SIHLEA ! 

Dorim noii echipe de majorete multã sãnãtate ºi succese depline! 
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