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Poezia în luna august 

1) Întrebare: Ce face o blondã când aflã cã 90% din accidente se întâmplã în casã? 
    Rãspuns: Se mutã. 
  
2) Femeile se împart în douã categorii: Doamne ºi Doamne Fereºte! 
  
3) De ce a inventat Dumnezeu blonda?  
    Simplu. Oaia nu era în stare sã aducã o cutie de bere din frigider! 
    Da' cum de a inventat Dumnezeu bruneta?  
    ªi mai simplu, nici blonda nu era în stare sã o aducã! 
  
4)  De ce latrã câinii la roþile maºinilor ? 
     Pãi tu ce ai face dacã þi s-ar învârti capacul de la WC? 
  
5) Bãrbatul ideal nu bea, nu fumeazã, nu se drogheazã, nu înºealã, nu înjurã ºi nu existã.  
  
6) Un bâlbâit sunã la poliþie:- Aaaallloo,...ppolliþia? 
    - Da domne, ce s-a întâmplat?  
    - Aaam uun ccadavvru llângã mine!  
    - Vã rog sã-mi spuneþi adresa unde vã aflaþi!  
    - Ssunt pe sstrada Cococ. 
    - Pe Kogãlniceanu?  
   - Nnnnuu.  
   - Domne, când ºtii sã-mi spui strada pe care eºti, atunci sã mã suni!  
   Stã omul vreo 2 minute ºi se hotãrãºte sã sune iar: 
- Aaallo, ppoliþia?  
  - Da domne. Ce s-a întâmplat?  
 - Dddoamnã, aam uun ccaddavru llângã mine.  
  - ªi ai aflat pe ce stradã te afli? 
  - Pe Coco ...  
  - Pe Kogãlniceanu?  
  - Nnnnuuu.  
   - Domne, dar þi-am mai spus sã mã suni când ºtii sã-mi spui pe ce strada te afli.  
   Se enerveazã bâlbâitul ºi dupã vreo 5 minute îºi ia inima în dinþi ºi sunã din nou: 
  - Aaallo, ppolliþia? 
- Tot tu eºti domne?  
  - Ddar vv-am mai spus ccã aam uuun ccadavrru llângã mine!  
  - Am înþeles asta, dar tot nu mi-ai spus dacã eºti sau nu "pe Kogãlniceanu". 
  - Nnnu, ddaar ll-am aadus acolo.  
  
7) Un beþiv mergea pe stradã. La un moment dat, se opreºte în faþa unui panou  publicitar. Se uitã... se uitã... ºi zice: 
- La viaþa mea, beþi criþã am vãzut, beþi morþi am vãzut, dar beþi pepsi niciodatã.  
  
8) Exista 3 feluri de bãrbaþi care nu înþeleg femeile: cei tineri, cei maturi ºi cei bãtrâni.  
  
9) Alo, draga mea, ce-þi plac mai mult, bananele sau cãpºunile? 
- Eºti la piaþã? 
- Nu, la farmacie!  
  
10) Pãrinte... am pãcãtuit... 
- Zi-mi, fiule! 
- Am fost la o petrecere... ºi acolo am întâlnit o tânãrã.... ºi o voce îmi 
zicea: "Fã-o!... Uite cum aratã!"... iar altã voce îmi zicea: "Ai copii ºi 
nevastã acasã.... nu o face!" 
- ªi ce ai fãcut, fiule? 
- Pãi... n-am fãcut-o... dar am pãcãtuit cu gândul.... 
- Fiule... trebuie sã te duci acasã.... ºi timp de o sãptãmânã sã bei câte 3 
gãleþi de apã pe zi. 
- De ce trei gãleþi, pãrinte? 
- Pentru cã aºa bea un bou!  
  
11) Instituþia cãsãtoriei e ca mersul la restaurant în grup: comanzi ce vrei, apoi vezi ce-au luat alþii ºi, brusc, nu-þi mai place ce ai ales tu 
!  
  
12) Adam ºi Eva se plimbã prin Paradis.  
      Eva : - Adam, mã iubeºti ?  
      Adam : - Am vre-o alternativã ?  
  
13) Soþia mea afirmã cã-i sãnãtos sã mãnânci alimente crude .  
      Nici nevestei mele nu-i place sã gãteascã !  
  
14)  Soþul intrã în pat ºi-i ºopteºte soþiei la ureche:  
        -"Sunt fãrã chiloþi" 
       Soþia:  
        -"Lasã-mã sã dorm, mâine am sã-þi spãl o pereche" 



Primar, ENE Stoica 

Pag. 2Pag. 13

ÎnTRE NOI FEMEILE

Prof. Tuþa Ciobanu 

Fursecuri cu nucã ºi gem 
 

 
Ingrediente: 3 gãlbenuºuri, 400 g fãinã, 200 g unt, 150 g zahãr, 1 plic praf copt, esenþã rom, 150 g 
nucã mãcinatã, 100 g ciocolatã amãruie, gem de viºine, zahãr pudrã. Preparare: Se topeºte untul la 
bain-marie ºi se amestecã împreunã cu zahãrul la mixer. Se adaugã gãlbenuºurile, pe rând, mixând 
bine. Fãina se amestecã împreunã cu praful de copt stins cu zeamã de lãmâie. În continuare, aluatul îl 
amestecãm cu mâna. Se face din aluat o bilã, se turteºte, se înveleºte în folie de plastic ºi se dã la 
frigider, pentru o orã. Se scoate aluatul, se frãmântã puþin, apoi se întinde foaie subþire. Se fac biluþe, 
decupate pe mijloc cu coada unei linguri. Se dau prin albuº, apoi prin nucã mãcinatã. Se coc la cuptor 
ºi, dupã ce se rãcesc, se umplu cu gem ºi se dau prin zahãr pudrã. 

SFATURI 
 
Chimenul, mirodenia... singuraticã! 
Chimenul este un condiment picant, aromatic ºi uºor iute. Din plantã se utilizeazã seminþele, puse în 
valoare cel mai bine în mâncãrurile în care chimenul se foloseºte singur, fiind rareori combinat cu alte 
condimente ºi, aproape niciodatã, cu unele mai puternice decât el. Folosit îndeosebi mai ales în 
preparate de varzã ºi în tocãniþe de miel, porc, gâscã ºi cartofi copþi. Îl  mai gãsim în crusta covrigeilor 
cu brânzã, sau în amestecul dulce picant din gulaºul unguresc. Seminþele de chimen se folosesc 
întregi, sau zdrobite, pentru a elibera întreaga aromã. 
 
Ouã... împunse cu acul! 
Albuºul se poate separa de gãlbenuº, dacã îl strãpungi cu acul din ambele pãrþi, astfel ca albuºul sã 
se scurgã din el.  
Albuºurile se bat spumã mai uºor, dacã se adãugã suc de lãmâie, puþin zahãr pudrã, sau câteva 
picãturi de oþet. Ca sã reuºeascã spuma de albuº, vasul pentru bãtut albuºurile se spalã foarte bine, 
apoi se ºterge cu sugativã. Vasul poate fi din: faianþã, material plastic sau sticlã cu pereþii groºi. Ca sã 
nu alunece, sub vasul în care se bat albuºurile se va aºterne un ºtergar umed, împãturit.   
 

Cum se scot petele de ruginã? 
 
Se freacã petele cu suc de lãmâie fierbinte sau cu sare de lãmâie amestecatã cu sare de bucãtãrie. Se lasã timp 
de o orã la soare, dupã care se spalã în mod normal. 

Cum se curãþã talpa fierului de cãlcat ? 
 

Dacã pe talpa fierului de cãlcat s-a lipit scrobeala sau plasticul din hainele de fibre sintetice, se poate curãþa 
frecând cu praf de cretã , vin sau sare finã de bucãtãrie, dupã care ºtergeþi cu o cârpã moale. 

Cum se curãþã petele de sânge ? 
 

Se înmoaie locul pãtat cât se poate de repede în apã rece  în care aþi dizolvat  sare, dupã care se clãteºte în mai 
multe ape. 

Oþetul este un excelent produs anticalcar. Urmãtoarea metodã poate fi folositã pentru robinetele de apã pe 
care apar depuneri: înmuiaþi bucãþi de vatã sau o cârpã în oþet , înfãºuraþi-o pe locul cu depuneri ºi lãsaþi-o 
pânã a doua zi. Calcarul va dispare. 

Pentru mãmicile care fierb biberoane : pentru a scãpa de nesuferitul calcar care se depune , puneþi un pic de 

oþet în apa în care le fierbeþi  .  

Oþetul poate fi folosit ºi pentru alte obiecet pe care calcarul se poate depune : cãni electrice,  fierbãtoare , 
filtre de la dozatoarele de apã etc. 

 

Imaginea de sine 

Suprasolicitarea este uneori o capcanã pentru persoanele foarte competitive, capabile, motivate, 
dornice de succes. ªtiu cã sunt buni ºi vor sã fie mereu pe primul loc. 

ªi viaþa se transformã astfel într-o cursã neîncetatã dupã noi succese, fãrã sã lase timpul de a te 
bucura de cele deja realizate. Ajung astfel sã-ºi ruineze sãnãtatea ºi sã distrugã relaþiile cu cei 
apropiaþi iar în final constatã cã nu mai au resursele pentru a se bucura de ceea ce au obþinut fãcând 
atâtea sacrificii. 
De aceea, bine ar fi sã se pãstreze întotdeauna o  mãsurã dreaptã între momentele în care îºi asumã 
conºtient anumite suprasolicitãri ºi cele pe care ar trebui sã le rezerve pentru odihnã ºi bucuria de a 
savura succesul rezultat în urma unui efort susþinut. 
Cel mai mare stres, suprasolicitare, nu de puþine ori, dublate de conflicte, apar la serviciu. Cu colegii 
sau superiorii ierarhici.  
Într-o astfel de situaþie, avem douã alternative: dacã ei au dreptate meritã sã facem eforturile de a ne 
transforma pentru a deveni cu adevãrat capabili de noi performanþe profesionale ºi personale, de 
înþelegere ºi îngãduinþã. Dacã nu au dreptate ºi doar se folosesc de împrejurãri, situaþii, conjuncturi 
pentru a-ºi descãrca neîmplinirile, problemele, frustrãrile personale este bine sã avem o atitudine 
demnã ºi sã nu ne lãsam cãlcaþi în picioare. Pentru cã cel merituos îºi gãseºte mereu un loc potrivit 
pentru a-ºi pune în slujba celorlalþi calitãþile.  

O parte din timp ne este rãpitã, alta ne este sustrasã, alta se scurge, dar cea 
mai urâtã pierdere este aceea datoratã neglijenþei. Seneca 
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Primaria la dispoziþia dumneavoastrã 

 

          VICEPRIMARUL DIN SIHLEA 

 

Dupã trei ani de administraþie, viceprimarul Sihlei, Purcãreaþã Constantin, considerã cã a fãcut multe lucruri 

importante ºi vizibile în comunã. Locurile de joacã modernizate, platforma de gunoi, un grad mai mare de 

curãþenie în comunã Într-un interviu acordat pentru Revistã, vorbeºte despre administraþia din Sihlea, despre 

cum decurge o zi din viaþa unui viceprimar, despre relaþia pe care o are cu sihleni 

Sunteþi de aproape 3 ani viceprimar al Sihlei Cum a fost aceastã perioadã? 

 

A fost ºi cu satisfacþii ºi cu mai puþine satisfacþii, ºi bine, ºi mai puþin bine, viaþa în administraþie nu este una 

simplã, este o viaþã destul de tumultoasã, destul de complicatã ºi Sihlea  este o comunã  care are multe 

probleme. Sã nu uitãm cã are aproape 7000 de locuitori, care ridicã multe probleme, atât în comunã cât ºi în 

satele aparþinãtoare. 

Rãspundeþi de domenii destul de dificile... 

Am niºte domenii destul de dificile, care sunt destul de vizibile ºi pe care zic eu cã le-am gestionat bine. Cã la 

orice chestiune se poate mai bine, e adevãrat, dar, în general, sunt mulþumit de activitatea pe care am 

desfãºurat-o ºi de felul în care ºi-au adus la îndeplinire sarcinile direcþiile pe care le am în subordine.  

Cum consideraþi cã este curãþenia în Sihlea__Gradul de curãþenie al comunei  este unul 

dintre obiectivele din campania din 2008 ºi care îmi aduce satisfacþie. Cetãþenii 

comunei Sihlea spun cã gradul de curãþenie este unul mai bun decât înainte de 

2008. De asemenea, nu sunt spaþii verzi care sã nu fie cosite de cel puþin douã 

ori pe an. Când am preluat, în 2008 erau spaþii care nu se coseau deloc. 

Ce s-a fãcut în satele comunei în ultimii trei ani? 

 

Am fãcut pentru fiecare sat ceva semnificativ.  

 

Cât de dificil este sã fii viceprimar în opoziþie? 

La nivel guvernamental, sunt un viceprimar în opoziþie, la nivel local sunt un 

viceprimar al majoritãþii constituite, cã altfel nu puteam sã ajung în aceastã 

funcþie. Banii care vin de la Guvern au fost puþini. 

Este mai greu sã-þi menþii imaginea de om politic dintr-o astfel de funcþie? 

Eu, aici, la Primãrie, nu mã consider un om politic. Eu fac administraþie, nu 

politicã. Politica o fac cei care îþi desfãºoarã activitatea la Bucureºti, senatorii ºi 

deputaþii. La nivel local, primarul, viceprimarul, nu are vreme de politicã. Eu nu 

am vreme de ºedinþele de partid,. Nu mã duc, pentru cã stau sã fac 

administraþie. Nu mã pot duce sã fac politicã la Focºani, sã nu fiu aici ºi 

cetãþeanul sã stea la uºile mele. Nu-mi spune cineva la telefon cum s-a rezolvat 

problema, eu mã duc sã vãd. În fiecare dimineaþã, înainte de a veni la lucru, dau 

o turã de comunã  sã vãd dacã sunt gunoaie, dacã sunt mãturate strãzile. 

Ce vã place mai mult, politica sau administraþia? 

Administraþia, pentru administraþie am fost fãcut. Consider cã mi s-a potrivit 

aceastã chestiune mie, având în vedere cã nu am fost niciodatã un om comod, 

m-am implicat întotdeauna în ceea ce am fãcut. Îmi place sã mã implic, îmi 

place sã vãd rezultatele muncii mele, sã vãd cã rãmâne ceva în urma mea, cã se 

face ceva în urma mea. 

Cum decurge o zi din viaþa viceprimarului Purcãreaþã Constantin 

Întotdeauna, din tribunã se vãd altfel lucrurile. Nu sunt atât de simplu cum se 

Intrebari si raspunsuri  

 

I.. Ce imbatraneste prima oara la un barbat ?  
R. Nevasta  
 
 
I.  In cate grupe se impart femeile?  
R. Femeile se impart in trei grupe:  
- elastice (se intind cat tine patul).  
- supraelastice (se intind si prin alte paturi).  
- credincioase (se intind pana la Dumnezeu) .  
 
 
I.    De ce sunt mai multi purici decat oameni?  
R.  Pentru ca este greu sa fabrici niste prezervative asa de mici.  
 
 
I. Ce este un copil complexat?  
R. Un copil cu mama reala si tata imaginar.  
 
 
I. Care este cel mai periculos loc din lume?  
R. Patul. Acolo mor 80% dintre oameni.  
 
 
I.  Ce spune spermatozoidul care fuge dupa un ovul ?  
R. Daca te prind, om te fac !  
 
 
I. Care an dureaza numai o zi ?  
R. Anul Nou !  
 
 
I. E adevarat ca barbatii impotenti traiesc mult ?  
R. Da, dar degeaba.  
 
 
I. Prin ce se deosebeste ariciul de aricioaica ?  
R. Ariciul are o teapa in plus.  
 
 
I. Prin ce se deosebeste un om de o camila ?  
R. Camila poate sa lucreze o saptamana fara sa bea, iar omul poate sa bea o 

GLUME 
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Doctor Cristina Cocirlea

vãd din tribunã. Nici eu nu m-am gândit cã lucrurile pot fi atât de complicate, nu 

m-am gândit cã vor fi zile în care voi veni la ora 8 dimineaþa în Primãrie ºi sã 

plec acasã la ora 22.00 sau la ora 23.00 din Primãrie ºi nu o zi, ci o sãptãmânã 

întreagã. Nu mai vorbim cã îþi vine greu sã respecþi orele de masã, sã respecþi 

alte tabieturi. 

 

Ati mai continua în aceastã funcþie? 

Nu m-aº vedea sã fac altceva, dar o sã vedem ce se întâmplã. Nu am luat nicio 

hotãrâre, nici eu ºi nici partidul, pe problemele politice de viitor. Urmeazã sã 

luãm deciziile corespunzãtoare în ceea ce priveºte candidatul la Primãrie ºi 

listele consilieri ºi atunci ne putem pronunþa. În orice caz, în 2008 mi-am dorit 

foarte tare aceastã poziþie, am încercat sã mulþumesc pe toatã lumea cât a fost 

posibil. Spun cât a fost posibil pentru cã sunt chestiuni pe care nu te lasã legea 

sã le faci cum ai vrea. 

Credeþi cã s-a schimbat cumva în bine sau în rãu modul în care îºi rezolvã 

sihleenii problemele la Primãrie? 

În momentul când m-a întrebat primarul în care zi din sãptãmânã vreau sã fixez 

audienþele, rãspunsul meu a fost: lãsaþi-mã pe mine sã-l primesc pe cetãþeanul 

care ajunge la poarta Primãriei astãzi, sã nu trebuiascã sã-l trimit acasã ºi sã 

trebuiascã sã vinã peste douã zile, cã s-ar putea sã fie prea târziu. ªi eu am 

preferat sã-l primesc pe cetãþean atunci când ajunge la Primãrie. Cred cã nu o 

datã aþi observat cã îi primesc pe toþi care vin la mine.  

Credeþi cã toþi angajaþii Primãriei lucreazã aºa? 

Sunt nemulþumiri la nivel salarial în Primãrie ºi în sistemul bugetar. Oamenii au 

lucrat la fel pentru cã munca trebuie dusã mai departe. Dar gradul de 

nemulþumire ºi neajunsurile create îl fac pe om sã fie mai încruntat, sã fie mai 

trist, îl fac sã nu aibã întotdeauna disponibilitatea necesarã, având în vedere 

gândurile care-l bat dupã orele de serviciu. Asta este pãrerea mea, am ascultat 

de multe ori nemulþumirile lor dar nu poate îndrepta viceprimarul Purcãreaþã 

Constantin ºi primarul Ene Stoica nimic la salariu, din pix Mulþumesc, domnule 

vice ºi sã fiþi sãnãtos! 

 

                               Prof. Tuþa Ciobanu 

Nu sariti niciodata peste micul dejun si adoptati o dieta diversificate ºi echilibrate, formata din 

alimente naturale, integrale. 

Pofta exagerata de mancare se datoreaza, in principal, gresitei gestionari a consumului de 

alimente. Sarirea peste micul dejun va crea, in compensatie, o pofta de mancare exagerata la 

pranz si cina. 

Supraconsumul de alimente industriale, rafinate, bogate in zaharuri, va determina oscilatii mari 

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

acestora in grasimi. Acest surplus de grasimi se va depune in adipocite, celulele tesutului gras, 

aparand in final supraponderalitatea si obezitatea. Adipocitele au functii hormonale, secretand 

leptina, hormonul satietatii care actioneaza asupra unei regiuni a creierului – hipotalamusul. 

Hipotalamusul controleaza pofta de mancare, dar in lipsa leptinei sau a rezistentei la leptina 

acesta ramane permanent activ, inducand foamea continua. Astfel, incepem sa mancam orice, 

chiar si alimente care in mod normal nu ne plac, ajungand inevitabil la obezitate. 

Poftele pentru anumite alimente apar atunci cand consumam alimente industriale rafinate, cu 

incarcatura glicemica ridicata si densitate nutritionala scazuta in cadrul unor diete monotone 

care nu ne pot furniza nutrientii necesari sanatatii organismului. 

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

manifestari morbide, ca urmare a carentelor vitaminice, indeosebi vitaminele B si C, induse de 

o alimentatie bogata in produse tratate termic (sterilizate, pasteurizate, iradiate sau pregatite cu 

ajutorul microundelor). Pe langa poftele alimentare, acest sindrom se manifesta si prin leziuni 

cutaneomucoase: edeme, echimoze, pete si hemoragii, asociate cu astenie intensa. 

Sfaturi pentru prevenirea poftei excesive de alimente 

Pofta exagerata de mancare poate fi combatuta si corect gestionata prin adoptarea unei diete 

diversificate si echilibrate, formata din alimente naturale, integrale, provenite din lanturi trofice 

scurte ecologice, durabile. 

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

celor trei mese principale zilnice. Luati micului dejun intotdeauna, stiind ca acesta este esential 

pentru prevenirea poftelor si foamei exagerate, prevenind aparitia supraponderalitatii si 

obezitatii. 

Consumati minimum cinci portii de legume si fructe crude in fiecare zi, inlocuind rontaitul de 

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

incarcatura glicemica scazuta (GL), pentru evitarea oscilatiilor mari ale glicemiei. 

Practicati activitati fizice precum mersul pe jos, folosirea scarilor, inot, gradinarit, zilnic, cel 

putin o jumatate de ora pentru combaterea sedentarismului – inamic modern asociat cu hrana 

devitalizata industriala si cu supraconsumul implicit de calorii goale, dar ieftine, insa nocive. 
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UN BUN COMUN ESTE VIAÞA 

Cu unii soarta e mai vitregã, cu alþii mai blândã, însã toþi avem un drum comun numit viaþã. Sunt 
oameni care luptã înzecit pentru o clipã de bucurie ºi alþii care o primesc pur ºi simplu, dar nu ºtiu sã o 
aprecieze. Cert este însã cã toate lucrurile pe care le preþuim în viaþã sunt, de cele mai multe ori, 
echivalente cu  efortul depus.În majoritatea cazurilor cãutam exemple de viaþã sau un model de urmat, 
cãutãm o bazã de la care sã pornim, o motivaþie pentru a avea forþa de a merge mai departe. Si totuºi, 
viaþa e cea mai puternicã motivaþie posibilã. 
Prezenþa în preajma noastrã a unor semeni care se bucurã ºi a unora care suferã, a celor care învaþã 
sã pãtrundã într-o lume ce la prima vedere pare mai durã decât în realitate, trebuie sã ne facã sã 
simþim cã fiecare clipã meritã trãitã. Chiar dacã la prima vedere pãrem diferiþi, existã puncte comune 
care ne unesc, convieþuim unii alãturi de alþii, avem dorinþe ce ne leagã unii de alþii, valori care ne fac 
sã interacþionãm. 
Lucrul cel mai important e sã ne dorim sã trãim cât mai normal cu putinþã, sã nu ne lãsãm doborâþi de  
primul obstacol, abandonându-ne necazurilor, sã ne permitem sã avem vise normale, sã nu plecãm 
capul, sã avem curajul sã spunem ºi sã fim stãpâni pe propriile trãiri, sentimente, viaþã, relaþii...   
  

 

Sãrbãtorile Maicii Domnului 

Principala sãrbãtoare a Mariei este la 15 august ("Sfânta Maria Mare"), sãrbãtoare care se nume?te oficial în 
biserica romano-catolicã "Ridicarea la Ceruri a Fecioarei Maria", iar în bisericile ortodoxe "Adormirea Maicii 
Domnului". Recent biserica anglicanã a introdus "Sãrbãtorirea Binecuvântatei Fecioare Maria" pe aceea?i 
datã. 

În plus, toate aceste biserici sãrbãtoresc Na?terea Maicii Domnului ("Sfânta Maria Micã"), pe 8 septembrie, iar 
pe 12 septembrie, în Biserica romano-catolicã se sãrbãtore?te Sfântul Nume al Mariei (aluzie la respectul 
datorat Maicii Sfinte ?i încrederea în puterea invocãrii respectuoase a acestui Nume, ca semn de binecuvântare 
?i tãrie în fa?a ispitelor). 

Pe 25 martie biserica catolicã ?i cele ortodoxe sãrbãtoresc Buna-Vestire, în timp ce cea anglicanã sãrbãtore?te 
Ridicarea Sa la Ceruri. 

Bisericile ortodoxe, greco- ?i romano-catolice sãrbãtoresc Intrarea în bisericã a Maicii Domnului (sau 
Aducerea Maicii Domnului la Templu) pe 21 noiembrie. 

Biserica catolicã mai sãrbãtore?te Neprihãnita Zãmislire a Preasfintei Fecioare Maria pe 8 decembrie ?i, dupã 
Conciliul al Doilea de la Vatican, a schimbat denumirea sãrbãtorii de 1 ianuarie din Tãierea împrejur în 
Solemnitatea Sfintei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu, Regina pãcii. 

În evul mediu, în unele regiuni ale Europei de vest Adormirea ?i Ridicarea la Ceruri se sãrbãtorea în ianuarie ?i 
februarie. 

Biserica anglicanã mai sãrbãtore?te Purificarea Sfintei Fecioare Maria pe 2 februarie. 

Bisericile ortodoxe ?i cele greco-catolice mai sãrbãtoresc: 

· Adunarea [credincio?ilor în cinstea] Preasfintei Fecioare, Nãscãtoare de Dumnezeu pe 26 decembrie  
· Acoperãmântul Maicii Domnului pe 1 octombrie  
· Izvorul Tãmãduirii în Vinerea luminatã, adicã vineri în Sãptãmâna luminatã, de dupã Pa?ti  
· Zãmislirea Sfintei Fecioare de cãtre Sfânta Ana pe 9 decembrie  
· Punerea în raclã a cinstitului ve?mânt al Maicii Domnului la 2 iulie  
· Punerea în raclã a brâului Maicii Domnului la 31 august.  

Venerarea Fecioarei Maria 

Sfânta Fecioarã Maria, ca una care s-a învrednicit de cinstea excep?ionalã de a na?te cu trup pe Fiul lu"i 
Dumnezeu ?i Mântuitorul lumii, este veneratã în cultul ortodox ca cea dintâi ?i cea mai mare dintre to?i 
sfin?ii, fiind 'Mai cinstitã decât heruvimii ?i mai preamãritã fãrã de asemãnare decât serafimii De aceea, 
cinstirea care se dã Mariei în cre?tinism (ortodox, catolic, anglican) se nume?te în termeni teologici iperdulie 
sau supravenerare (sau preacinstire)  

 

Prof. Emil Sihleanu 

Fericirea, un scop în viaþã 

Sã ai fericirea drept þel ºi sã faci totul pentru a o obþine nu e o dovadã de egoism meschin. Unii sunt 
convinºi, chiar dacã inconºtient, cã a cãuta ºi a gãsi fericirea presupune a trãi într-o stare 
semipermanentã de egoism ºi autosuficienþã, mult râvnita nepãsare la care aspirã mulþi. 

Fericirea ne conferã o energie binefãcãtoare ce ne face sã ne simþim generoºi, altruiºti, iubitori ºi 
veseli. Un om fericit emanã bunã dispoziþie, chiar ºi prin simpla sa prezenþã, devine o revãrsare 
continuã a acestei stãri euforice. ªi aºa ajunge sã reverse ºi asupra celor din jur armonia stãrii sale de 
spirit ºi a fericirii pe care o trãieºte, „contaminându-i”.  
Cei mai mulþi oameni sunt fericiþi doar în ziua în care se cãsãtoresc, când obþin un post grozav sau o 
diplomã multrâvnitã, când îºi cumpãrã o casã, când copiii lor iau examenele, merg pentru prima oarã 
la ºcoalã ori au câºtig de cauzã într-o confruntare importantã. Totuºi, mai devreme sau mai târziu, vor 
fi decepþionaþi. 
Fericirea este o stare naturalã a fiinþei umane, dar poate fi privitã ºi ca o obiºnuinþã care nu va fi 
niciodatã experimentatã dacã nu este învãþatã ºi practicatã în prezent. Fericirea realã nu depinde de 
rezolvarea niciunei probleme exterioare, pentru cã, odatã soluþionatã, orice problemã va fi înlocuitã de 
o alta. 
  

Înalte ºi mãreþe gânduri 

Nu gândiþi ºi nu spuneþi despre voi decât ceea ce doriþi sã fiþi în realitate  

persoanele care se plâng mereu, de orice, – cã sunt obosite, cã nu au noroc, cã le urmãreºte 
ghinionul, cã muncesc zadarnic ºi nu sunt apreciate -, nu-ºi dau seama cã nu fac decât sã-ºi 
adânceascã ºi sã-ºi încrusteze adânc în minte aceste nemulþumiri, uneori imaginare, ale cãror creatori 
sunt ele însele. ªi, pânã la urmã, toate acestea devin realitate.  
De aceea, nu admiteþi nici o clipã cã sunteþi bolnavi,  abãtuþi sau nemulumiþi - aceste gânduri negative 
vor deveni realitate ºi vã vor influenþa viaþa. Pentru cã suntem cu toþii rezultatul gândurilor noastre ºi 
ajungem întocmai aºa cum noi înºine ne apreciem.  Obiceiul de a vedea zilnic în noi o fiinþã tinzând 
spre perfecþiune, care sã facã totul ca la carte, creeatã pentru a proteja lumea, ne conferã o 
nestramutatã încredere, o minunatã putere ºi încurajare permanentã. 
Dacã doriþi sã porniþi pe o cale oarecare, îdreptaþi-vã gândurile în acea direcþie, dându-le o cât mai 
mare putere posibilã, concentraþi-vã atenþia asupra lor pânã când veþi simþi cã devin aproape realitate.  
Treptat, fiinþa slabã, imperfectã, creeatã de puterea gândurilor noastre negative, va fi înlocuitã de omul 
care ne dorim sã fim, cu idealuri ºi vise împlinite. De aceea trebuie sã veghem ca dorinþele ºi 
gândurile noastre sã fie mereu înalte, nobile, folositoare.  
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Eu recunosc ca am facut greseala 
> De a slavi prea mult conducatorul 
> Facandu-i ode si-ndemnand chiar sala (sa cante): 
> Partidul, Ceausescu si Poporul. 
>  
> Dar nu uitati ca tot eu sunt cel care 
> L-am criticat si-am insuflat dorinta 
> De libertate, bunastare si schimbare 
> Subtil, necenzurandu-mi constiinta. 
>  
> Am facut si mult bine-n stanga-n dreapta 
> Atat cat s-a putut, fara sa-mi pese 
> Periclitandu-mi starea, familia si casa 
> Dar toate s-au uitat si-s fapte sterse. 
>  
> De-aceea spun ca ultima dorinta 
> Sa ma iertati de v-am gresit vreodata 
> Si-mi fac adanc proces de constiinta 
> Caci nu e om pe lume fara pata. 
>  
> As vrea ca sa raman in mintea voastra 
> Doar un poet ce si-a iubit mult tara 
> Ce a descoperit si slefuit talente 
> Ce-au scormonit prin inimi cu chitara. 
>  
> Trecutul mi-l asum si nu mi-e teama 
> Nici nu mi-a fost, nu-mi este, n-o sa-mi fie 
> Nu m-am dezis de clasa proletara 
> Si am simtit ca am o datorie, 
>  
> De a starni in mintea tuturora 
> Si mai ales in suflete de tineri 
> Ca nu suntem o tara oarecare 
> Si-avem destin maret si vom fi liberi. 
>  
> Cand noi cantam in salile-arhipline 
> Si recitam pe voci de milioane 
> Visam la Marea noastra Romanie 
> Si va-ndemnam: Treceti batalioane! 
>  
> Un dor as mai fi-avut, dar ce pacat 
> Ca n-am putut opri din cale vremea 
> Sa vad autostrada prin Carpati 
> Din Chisinau-Arad cu via Tebea 

 

> Sunt unii care ma lovesc si-acuma 
> Cand m-am urcat la ceruri, ce oroare! 
> Cuvinte grele-arunca, nesimtire 
> Si toti vor ca sa cada in picioare 
>  
> Eu va privesc de-aici de sus, cu mila 
> As vrea sa fiti mai buni dar nu se poate 
> Se rasuceste Stefan in morminte 
> De-atata ura, pizma, nedreptate. 
>  
> Imi este jena, sila..chiar ma bucur 
> Ca am plecat de-acolo, dar ma doare 
> Cand vad valori, talente, caractere 
> Ce-si fac familiile peste hotare. 
>  
> Ce sa va spun, romanii mei de bine 
> Ce-aveti sfiala, bun simt si onoare 
> Poporul nostru-i cel mai bun din lume! (Sa tineti minte) 
> Nu lasati tara calcata in picioare. 
>  
> Nu plecati capul, tine-ti pieptu-n fata 
> Cu fruntea sus, sa n-o coboare nimeni 
> Sa va claditi cu totii alta viata 
> Mesaj catre romani de pretutindeni! 

>  
> Sa iei aminte tara mea de suflet 
> Ia atitudine si da raul afara 
> Unde s-a dus Granarul Europei 
> Banala tara-industrial-agrara. 
>  
> Sa iei aminte tara mea de glorii 
> Cu patima iti spun din nefiinta 
> Cladeste-ti viitorul pe trei sfinte 
> Pe munca, educatie, credinta. 
>  
> In timp ce va imbarbatez de-aicea 
> Din ceruri si din sfere tutelare 
> Vad iarasi vorbe grele prin ziare 
> Pe forumuri, pe la televizoare. 
>  
> N-am omorat pe nimeni niciodata 
> Nici cand murim nu ni se mai da pace 
> La toti gasiti cusururi si reprosuri 
> Nu mai lasati pe nimeni sa se-mpace. 

>  
 

Ultima poezie a lui Adrian Pãunescu 

Poezia în luna august 

Soluþie pentru pãr gras 

Peste 4 linguri de frunze de salvie turnaþi 250 ml de apã clocotitã, lãsaþi sã infuzeze pentru 10 minute ºi apoi 
strecuraþi.Soluþia obþinutã se aplicã pe pielea capului, dupã spãlarea pãrului ºi se lasã sã acþioneze pentru 5 
minute. Clãtiþi cu apã cãlduþã. 

Sfaturi practice 

Mascã pentru ten uscat 

Se iau 10 gr de flori uscate de muºeþel, se mãrunþesc bine într-un mojar sau într-o râjniþã de cafea, se 
amestecã cu 5 linguri de miere de albine pânã se obþine o pastã. O aplicaþi pe faþa demachiatã, lãsaºi sã 
acþioneze 15 minute duã care clãtiþi cu apã caldã. 

 

Orezul rãmâne  întreg ºi alb  dacã se adaugã în apa de fiert o felie de lamaie. 

Oul fiert 

Oul este mai uºor de curãþat dacã în apa în care fierbe se adaugã câteva picãturi de oþet. 

Apa rece tulburã supa 

Dacã în timpul fierberii supei  lichidul scade foarte mult completaþi cu apã caldã  nu cu apã rece. Apa rece 
tulburã supa ºi încetineºte procesul de fierbere. 

Culoare frumoasã pentru supã 

Supa va avea o culoare plãcutã dacã adãugaþi puþin morcov ras pe rãzãtoarea micã ºi cãlit în puþin ulei. 

Spuma de la supã 

Dacã doriþi sã obþineþi o supã clarã ºi aþi uitat sã îi luaþi spuma folosiþi urmãtorul truc: adãugaþi un albuº de 
ou nebãtut, acesta va coagula resturile de spumã ºi o va limpezi. 

Truc pentru cremele de ciocolatã 

Cremele de ciocolatã vor fi mai fine ºi mai aromate dacã veþi topi ciocolata într-o jumãtate de ceaºcã de cafea 
ºi nu în apã caldã aºa cum se procedeazã de obicei. 

Laptele bãtut se preparã amestecând urmãtoarele: 

1 /2 l  lapte crud 

1/2 l  lapte fiert ºi rãcit pânã rãmâne cãlduþ 

2 linguri de iaurt sau smântânã 

În 24 de ore este gata. 

Pentru mahmurealã se poate folosi sucul proaspãt de mandarine. Acesta înlãturã indigestia ºi starea de 
greaþã. Se pot mânca ºi mandarinele ca atare. Cu cât mai multe, cu atât mai bine. 
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director cultural prof. Tuþa Ciobanu

C  U  L  T  U  R  A  
Descoperiti cateva curiozitati despre om  

» In 24 de ore, plamanii sunt traversati de 10000 de litri de aer si de 800 de litri de sange.    

» Un om respira cam 174 milioane de litri de aer de-a lungul vietii.    

» De-a lungul vietii, omul se hraneste circa 4 ani.    

» Pe parcursul unei vieti de 70 de ani, inima unui om bate de 3 miliarde de ori.    

» Inima pompeaza in organism cam 5 litri de sange pe minut. In 70 de ani de viata, inima pompeaza cam 180000 

tone de sange.    

» Unghiile cresc in medie cu 0,5 mm pe saptamana.    

» De la 30 de ani oamenii incep sa scada in inaltime. Dimineata corpul este mai lung cu circa 1-2 centimetri.    

» Nou-nascutul, dupa cateva zile de la nastere, isi va recunoaste mama dupa miros.  
  

» Firul de par creste cu circa 1,3 centimetri pe luna si are o durata de viata de aproximativ 3 ani.    

» Omul clipeste o data sau de doua ori la 10 secunde, deci de circa 93000 de ori in 24 de ore.    

» Omul primeste 83% din informatiile externe prin vaz, 11% prin auz, 3% prin miros, 1,5% prin tact si 1,5% prin 

gust.    

» Omul doarme aproximativ 1/3 din viata. Durata normala de somn la adolescenti este de 8-10 ore, in timp ce un 

nou-nascut are nevoie de 16 ore de somn pe zi.    

» Creierul uman contine aproximativ 100 de milioane de neuroni. Fiecare neuron poate realiza circa 10000 de 

sinapse.    

» Greutatea medie a creierului unui barbat este de 1350 grame, iar la femei de 1200 grame.    

» Fibrele nervoase din organism masoara 770000 de kilometri, adica distanta de la Pamant la Luna si inapoi.    

» Intamplarile cele mai des intalnite in vise sunt: caderile, esecurile repetate in desfasurarea unor actiuni, 

activitati legate de locul de munca, experientele sexuale, atacurile sau urmaririle.    

» 12% dintre copiii nascuti in Europa si SUA sunt gemeni.     
 

» Caracatita are cel mai mare ochi din regnul animal, diametrul acestuia fiind de circa 40 de centimentri. Cu toate 

acestea puiul de caracatita nou-nascut are doar dimensiunile unei muste.  
  

» Veninul anumitor specii de scorpioni poate ucide un caine in 7 minute si un om in cateva ore.  
  

» Femela paianjenului vaduva-neagra este de 30 de ori mai grea decat masculul.  
  

» Cel mai mare fluture din lume apartine speciei Troides Victoriae din insulele SOlomon. Acesta poate atinge 

dimensiuni de pana la 30 de cm lungime.  
  

» Lacusta Weta Alpina se transforma iarna intr-un turture de gheata, iar primavara revine la viata ca si cum nimic 

nu s-ar fi intamplat.  
  

» Pestii nu au pleoape, ei dorm cu ochii deschisi.  
  

» Pestele cu cei mai multi dinti, 9280, este Pestele Pisica.  
  

» Randunica de mare planeaza prin aer si pana la 200-300 de metri, la o inaltime de pana la 5-6 metri.  
  

» Pestii Piranha ataca si prada in grup. Ei pot consuma in doar cateva secunde, pana la schelet chiar si animale 

mari.  
  

» Pisicile de mare detecteaza o picatura de sange de la 45 de metri distanta.  
  

» Cel mai veninos sarpe din lume este Parademansia Microlepidotus al carui venin este de pana la 300 de ori 

mai puternic decat al sarpelui cu clopotei si de pana la 20 de ori mai puternic decat al cobrei indiene.  
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