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Poezia în luna  martie 

Un profesor intrã într-un magazin de pantofi. Vânzãtorul i se adreseazã: 
- Sã trãiþi, domnule profesor! Vânzãtorul îi oferã perechea de pantofi cerutã. Profesorul o probeazã. este 
bunã. Merge la casierie ºi o plãteºte. Doreºte sã dea un ciubuc vânzãtorului. 
- Vai, domnule profesor, nu, am fost ºi eu profesor, ºtiu cum este, cât de mici sunt salariile în învãþãmânt… 
Profesorul pleacã ºi merge spre un magazin de costume de haine. Solicitã un costum, îl probeazã, îi vine 
foarte bine, il plãteºte ºi doreºte sã dea un bacºiº vânzãtorului. 
- Vai, domnule profesor, nu, am fost ºi eu profesor, ºtiu cum este, cât de mici sunt salariile în învãþãmânt… 
Incantat de cumpãrãturi, profesorul iese din Mall ºi se îndreapta spre casã. Pe scarile mallului era un 
cerºetor. 
Profesorul îºi zice: 
- Dacã cei doi vânzãtori n-au primit bacºiº, sã-mi fac pomanã cu cerºetorul acesta. Îi întinde o hârtie de 5 
roni. 
Cerºetorul i se adreseazã: 
- vai, domnule profesor, nu pot primi de la dumneavoastrã… ªtiu cât de greu este în învãþãmânt… 
- ªi tu ai fost profesor? Intreabã stupefiat profesorul. 
- Nu am fost, ci sunt profesor, dar acum am o fereastrã… 

Un ungur merge la alimentarã sã cumpere douã pâini dar nu era sigur dacã este corect sã spunã “douã 
pâini” sau “doi pâini”. S-a frãmântat în sinea lui pânã i-a venit rândul ºi când ajunge la casa de marcat, îi 
spune vânzãtoarei: 
- Daþi-mi trei pâini ºi unu luaþi-o înapoi! 

Sunã telefonul noaptea. 
Bãrbatul: 
– Dacã e pentru mine nu sunt acasã. 
Nevasta rãspunde: 
– Este acasã. 
Bãrbatul: 
– Ce þi-am spus femeie??? 
Nevasta: 
– A fost pentru mine!!! 

Doi proaspãt arestaþi discuta în celulã: 
– De ce ai fost arestat? 
– Pentru concurenþã. 
– …? 
– Fabricam aceleaºi bancnote ca ºi statul 

Ce ai când ºeful este neamþ?……..Ai organizare, civilizaþie! 
Ce ai când ºeful este evreu?………Ai o afacere! 
Ce ai când ºeful este român?………Ai grijã! 

 

O domniºoarã este întrebatã: 
- Când te-ai îndrãgostit prima oarã? 
- La 16… 
- ªi a doua oarã? 
- La 16:30! 

- Bulã, ce meserie ai? 
- Sînt imitator de viermi. 
- Cum adicã? 
- Fac gãurele în mobilã la un negustor de antichitãþi… 

Sã-þi faci cãrþi de vizitã ºi sã nu le dai la alþii! 

Un poliþai intrã într-o librãrie: 
- Daþi-mi, vã rog, un plic rotund: vreau sã trimit o circularã prin secþie pe la noi. 
Vine ºi superiorul lui ºi-l scuzã faþã de vînzãtoare: 
- Doamnã, ºtiþi, este nou la noi în secþie, nu prea ºtie el care-i treaba pe aici. Dar dacã tot am intrat în librãrie, 
daþi-mi ºi mie un glob cu harta României. 

Cicã un poliþist gãseºte pe jos o bilã. Îi dã drumul jos ºi ea sare de douã ori. Mã, se gîndeºte el, de ce sare bila 
asta de douã ori? Ia sã mã duc la cãpitan… Se duce la cãpitan ºi îi comunicã faptul. Se gîndeºte cãpitanul, se 
gîndeºte ºi, cuprins de o revelaþie aiurea, sare de pe scaun ºi spune: 
- Pãi, mocofane, sare de douã ori pentru cã se cheamã bilã, cã dacã se chema trilã sãrea de trei ori… 

Un bãrbat îi spune prietenului sãu: 
- Soþia mea þine o curã de slãbit de trei sãptãmâni. 
- Cât a pierdut pânã acum? 
- Douã sãptãmâni. 
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ÎnTRE NOI FEMEILE

Prof. Tuþa Ciobanu

Primar, 
  ENE Stoica 

Tocãniþã cu ficat de pui ºi smântânã 

O mâncãricã, care se preparã uºor ºi care este foarte gustoasã!  

Ingrediente 

           500g ficat de pui 

· 2 cepe 
· 5 cãþei de usturoi 
· 1ardei iute 
· 200ml smântânã 
· 1 legaturã frunze de pãtrunjel 
· Sare 
· Piper 
· 1 lingurã ulei 

 Spãlãm ficatul în 2-3 ape ºi-l punem în lapte rece pentru 15-20’ sã iasã amãreala din el. 

Curãþãm ceapa ºi usturoiul ºi le tocãm mãrunt. Ardeiul îl tãiem feliuþe subþiri ºi dacã este prea 
iute, îdepãrtãm seminþele. Pãtrunjelul îl tocãm mãrunt. 

Punem la încins uleiul, adãugãm ceapa, usturoiul ºi ardeiul ºi le cãlim puþin fãrã sã le ardem. 
Scoatem ficãþeii din lapte ºi îi punem în tigaie. Amestecãm ºi îi lãsãm la cãlit 3-4’, pânã-ºi 
schimbã culoarea. Adãugãm smântâna, jumãtate din pãtrunjelul tocat, aºezonãm ºi lãsãm la 
foc mic sa fiarbã încã 15’. 

Oprim flacara, adãugãm restul de pãtrunjel, amestecãm ºi servim. 

Ouã umplute în sos alb 

Ingrediente 

· Pentru ouã umplute: 
· 6 ouã fierte – tari 
· 2 linguri pate de ficat 
· 50 g unt 
· 50 g caºcaval ras 
· sare ºi piper – dupã gust 
· pentru sos: 
· maionezã – cam cât o ceaºcã de cafea 
· 100 g iaurt 
· 100 g smântânã 
· o mânã de mãrar tocat marunt 
· 1 vârf de sare 

Tãiem ouãle pe jumãtate ºi scoatem gãlbenuºurile. Amestecãm gãlbenuºurile cu restul 
ingredientelor pânã obþinem o pastã finã. Umplem jumãtãþile de ou cu compoziþia obþinutã mai 
sus. Pregãtim ºi sosul amestecând toate ingredientele specificate. Dacã vreþi ca sosul sã fie 
mai “uºor” puneþi 200 g de iaurt ºi nu mai puneþi smântânã. Puteþi sã mai folosiþi ºi un 
castravete murat taiat cubuleþe mici. Acestea vor face ca maioneza sã nu cadã greu la stomac. 
Punem ouãle cu umplutura în jos ºi le acoperim cu sos. Pofta buna! 

 

· MOTTO: "UªILE DESCHISE LA PRIMÃRIE!" 
Transparenþa actului administrativ ºi implicarea cetãþenilor în a lua decizii de interes major sunt 
coordonatele de bazã ale activitãþii mele. 

·            Bine aþi venit pe site- ul comunei Sihlea Judeþul Vrancea 
      Acest site conþine informaþii despre trecutul ºi prezentul comunei noastre, dar ºi câteva idei, 
prognoze despre viitorul sãu. El se doreºte a fi un instrument de comunicare modern, rapid ºi eficient 
între Primãrie ºi cetãþenii comunei, dar ºi o modalitate de a ne face cunoscuþi în þarã, precum ºi în 
afara hotarelor sale. 
      Ca primar al tuturor locuitorilor din comuna Sihlea, îmi declar întreaga disponibilitate pentru ca 
Primãria ºi Consiliul Local sã devinã parteneri de dialog cu locuitorii, în slujba cãrora îmi desfãºor 
întreaga activitate.  În perioada urmãtoare, vom continua urmãtoarele proiecte  
             - pietruire drumuri ,proiect asfaltare drumuri - 7,5 km - finanþare din fonduri europene; 
            - reabilitare, consolidare ºi dotare a Cãminului Cultural; 
           Vã invit, deci, locuitori ai comunei Sihlea sã faceþi aprecieri ºi propuneri privind dezideratele 
de viitor, iar noi ne vom strãdui sã le punem în practicã, în folosul comunitãþii noastre. 
      Pe dumneavoastrã, oaspeþii noºtri virtuali, vã invitãm sã ne cunoaºteþi, sã ne înþelegeþi modul de 
viaþã, sã ne fiþi alãturi la sãrbãtori, sã construim împreunã viitorul comunei Sihlea. Devenind ºi 
oaspeþi reali, venind la noi, vã veþi convinge de facilitãþile ºi oportunitãþile de dezvoltare oferite de 
comuna noastrã. 
 
 
 

Chiar dacã au în comun sensibilitatea, frumuseþea, delicateþea… femeile sunt unice… “La multi ani!” 
fetelor, femeilor, mamelor ºi bunicilor! 

O “doamnã” este o femeie care-l face pe un bãrbat sã se poarte ca un “domn”. 
                                                      Calderon de la Barca 
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Primaria la dispoziþia dumneavoastrã 
Sfaturi practice 

Cornuleþe delicioase cu gem 

 
 

· Ingrediente 

2ouã, 
100g unt sau margarinã, 
100g zahãr, 
200ml lapte, 
50g drojdie proaspãtã, 
1/2 linguriþã sare, 
fãinã cât cuprinde, 
gem  

· Mod de preparare 

Cornuleþele cu gem sunt delicioase. Pentru a prepara aceste cornulete mai întâi topeºti untul sau 
margarina într-o cratiþã, la foc mic. Dupã ce s-a topit untul, îl iei de pe foc, adãugaþi zahãrul ºi 
amesteci bine. Intr-un vas baþi bine ouãle,drojdia ºi sarea. Adaugi amestecul de unt ºi zahãr, laptele 
cãlduþ ºi amesteci bine. 

Adaugi fãina treptat ºi frãmânþi un aluat moale, care sã nu se lipeascã de mâini. Acoperi aluatul cu un 
prosopel de bucãtãrie ºi-l laºi la loc cãlduþ 30-60 min. Dupã ce a crescut, împarþi aluatul în 6 pãrþi 
egale. 

Întinzi fiecare parte în formã de cerc ºi îl împarþi în 8 apoi ungi fiecare parte cu gem. Rulezi cornurile 
ºi le laºi în tavã la crescut 30 min. Dupã ce au crescut, se ung cu ou ºi se dau la cuptor pânã se 
rumenesc frumos. 

Cornuleþele cu gem se pudreazã cu zahãr pudrã. 

Prajitura cu foi de zahãr ars ºi cremã de lãmâie 

 
 
Ingrediente:  
 
- pentru blat: 500 de grame de fãinã, 100 de grame de  zahãr, 150 de grame de unt, 100  de 
grame de smântânã, un ou, un plic de praf de copt.  
- pentru cremã: 5 linguri de fãinã, 200 de grame de unt (nesãrat, cu minim 50% grãsime), 200 de 
grame de zahãr pudrã, jumãtate de litru de lapte, coajã ºi zeama de la douã lãmâi. 
 
 
-    Pune zahãrul pentru blat, într-o cratiþã, la topit. Lasã-l pânã se face maro, stinge-l cu o canã 
de apã fierbinte ºi lasã totul pe foc pânã ce zahãrul se topeºte complet.  
-    Untul (la temperatura camerei) se amestecã cu oul întreg, cu smântâna ºi siropul de zahãr 
ars. Adaugã fãina, amestecatã cu praful de copt, toatã odatã, ºi omogenizeazã compoziþia cu 
mâna, dar fãrã a frãmânta coca.  
-    Imparte aluatul în patru. Intinde, din fiecare bucatã, câte o foaie, pe care o coci pe fundul 
tãvii (unse cu unt) de la aragaz, la foc moale, pânã se coloreazã puþin.  
-    Foile se pun unele peste altele ºi se lasã sã se rãceascã (sunt rigide ca un biscuite). 
-    Cât se coc foile pregãteºte crema. Amestecã fãina cu laptele ºi pune totul pe foc. Amestecã 
ºi când se îngroaºã, dã deoparte ºi lasã sã se rãceascã.  
-    Rade coaja de la lãmâie ºi stoarce sucul. 
-    Amestecã untul moale cu zahãrul ºi când pasta de fãinã s-a rãcit adaugã câte puþin, în 
crema de unt, alternând cu sucul de lãmâie. Adaugã ºi coaja de lãmâie.  
-    Monteazã prãjitura. Pune prima foaie într-o tavã de aragaz, pune crema, ºi aºa pânã aºezi 
toate cele patru foi. Dã prãjitura la rece, cel puþin 12 ore. Tai-o bucãþi ºi înainte de a le scoate 
din tavã pudreazã-le cu zahãr.  

Când eram la ºcoalã  ºi aveam de fãcut demostraþii matematice lungi, atunci când nu ajungeam 

la rezultatul corect, revedeam calculele fãcute în speranþa de a gãsi greºeala. De obicei nu o 

observam nici dupã trei sau patru întoarceri. Atunci, în disperare de cauzã, mototoleam foaia 

de hârtie , luam o coalã nouã ºi reluam calculul. Abia atunci ajungeam la rezultatul corect. 

Când comparam apoi cele douã foi de hartie, greºeala îmi sãrea în ochi, era atât de evidentã 

încât mã întrebam cum am putut sã trec peste ea de atâtea ori ºi sã nu o observ. Am învãþat 

atunci, cã este foarte greu sã-þi vezi greºeala când intrii pe firul logic al calculului greºit, 

deoarece, logica acelui calcul, chiar greºitã, te furã, aluneci de-a lungul ei foarte uºor ºi nu 

sesizezi defecþiunea. 

Ei bine, am ajuns sã cred cã tot aºa se întâmplã ºi cu felul în care gândim Avem foaia cu 

calculele vechi, rezultatele nu ne ies, ne tot întoarcem pe aceeasi foaie ºi reluãm firul gândirii 

moºtenite, fãrã sã vedem unde se greºeºte… 

Ce ar fi dacã, am lãsa foaia veche deoparte ºi am lua o foaie nouã? Ce ar fi dacã în loc sã 

tot ºtergem ºi sã facem corecturi de foaia veche, am lua totul de la capat? Vã sperie gândul? 

Ce ar fi dacã, în loc sã ne mai gândim la ce ºtim sã facem ºi felul în care ne-am obiºnuit sã 

facem, am porni în abordarea noastrã din cu totul altã direcþie? 

Dacã am pleca, nu de la ce facem de obicei, ci de la nevoile la care vrem sã rãspundem? Dacã 

am privi în jurul nostru, am nota tot ce vedem cã trebuie rezolvat, tot ce vedem cã trebuie fãcut, 

iar apoi, fãrã sã þinem cont absolut deloc de ceea ce am moºtenit, am cãuta metode creative ºi 

inteligente pentru a rãspunde la nevoile semnalate?  

S-a dus ºi luna februarie. Mai întoarcem o filã în calendar ºi iatã un nou MARTIE, un nou început.......... 
O lunã pe cãt de frumoasã pe atãt de misterioasã, învãluitã într-o aurã de magie ºi legendã 
Primii ghiocei ºi-au scos timizi capul din stratul de omãt, vremea se încãlzeºte treptat ºi natura începe sã 
prindã viaþã ºi culoare 
Acest triumf al reînvierii ºi regenerãrii este sãrbãtorit de români într-un mod special , chiar din prima zi a 
lunii, prin mãrþiºorul dãruit celor dragi. 
Sãrbãtorile specifice lunii  martie se caracterizeazã prin unicitatea ºi frumuseþea tradiþiilor ºi obiceiurilor 
legate de venirea primãverii 

Sãrbãtorile care marcheazã aceastã lunã sunt: 
1 martie Mãrþiºor ,Baba Dochia, Intrarea în zilele Babelor 
8 martie Ziua femeii 
9 martie Macenicii 
10 martie Intrarea în zilele Moºilor 
17 martie Alexie Ziua ºarpelui 
25 martie Buna Vestire Blagoveºtenia , Ziua Cucului 
Deseori, prinºi în goana vieþii, uitãm sã ne mai bucurãm de miracolul naturii ºi de aceste frumoase sãrbãtori 
care marcau odinioarã traiul sfânt ºi sãnãtos al bunicilor noºtri. Aºadar, haideþi sã întâmpinãm primãvara 
cum se cuvine, sã ne bucurãm de lumina blândã a soarelui, de mireasma florilor ºi sã regãsim iubirea 
dãruind. 
Sã aveþi o primãvarã seninã ºi plinã de iubire!     
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U R M A R E  P A G I N A  1 2  

Doctor, Cristina COCÎRLEA 

ªCOALA 

Martie - perioada de varf pentru herpesuri 
 
În martie ºi aprilie apar cele mai multe cazuri de herpes, la fel ca ºi în august. O slãbire a sistemului imunitar din primãvarã ar 
putea fi responsabilã pentru cazurile din martie ºi aprilie, în timp ce pentru cele din august ar putea fi de vinã expunerea 
crescutã la soare (care, de asemenea, poate reduce capacitatea de apãrare a sistemului imunitar).  
 
4. Aprilie - risc crescut de cefalee 
 
Durerile de cap în general ºi mai ales cele de tip "ciorchine", apar mai des primãvara ºi în septembrie. Cauza are legaturã cu 
hipotalamusul, zona din creier care este reponsabilã cu ceasul intern ºi cu fluctuaþiile hormonale.  
 
5. Mai - apariþia sau înrãutãþirea unor afecþiuni inflamatoare intestinale ºi creºterea recidivelor de sclerozã multiplã 
 
Simptomele afecþiunilor inflamatoare intestinale, precum diareea ºi constipaþia, sunt mai frecvente primãvara ºi vara. 
Simptomele pacienþilor cu maladia Crohn sunt cu 59% mai frecvente la sfârºitul primãverii comparativ cu toamna ºi iarna. 
Totodatã, recidivele de sclerozã multiplã sunt de trei ori mai dese în mai decât în septembrie.  
 
6. Iunie - scãderea tensiunii arteriale 
 
Un studiu care a presupus monitorizarea a 8.800 de persoane în vârstã a arãtat cã tensiunea arterialã este mai ridicatã în timpul 
iernii ºi mai scãzutã vara. O explicaþie ar putea fi vitamina D, produsã în cantitãþi mai mari vara, ºi care ar putea regla tensiunea 
arterialã.  
 
7. Iulie - creºterea cazurilor de ulcer la picior ºi de apendicitã 
 
Ulcerele la picior nu doar cã sunt mai frecvente vara, dar se ºi vindecã mai greu în aceastã perioadã. De asemenea, riscul de 
apendicitã acutã este mai mare în iulie, conform unui studiu realizat în Italia cu ajutorul a 1.300 de pacienþi.  
 
8. August - creºterea nivelului antigenului specific prostatic  
 
Nivelul antigenului specific prostatic, care este legat de bolile de prostata, este mai mare vara, potrivit unui raport publicat în 
Jurnalul European de Urologie.  
 
Un studiu realizat cu ajutorul a peste un milion de pacienþi cu cancer a arãtat însã cã cei diagnosticaþi vara ºi toamna au ºanse 
mai mari de a trãi mai mult. Razele soarelui sunt esenþiale pentru cã organismul sã producã vitamina D, iar mai multe cercetãri 
sugereazã cã aceastã vitamina ar putea avea un rol în stoparea creºterii tumorilor.  
 
9. Septembrie - înrãutãþirea simptomelor de astm 
 
Internarile copiilor cu astm ating un maxim în primele patru sãptãmâni de ºcoalã dupã vacanþa de varã, existând o legãturã 
evidentã între infecþii ºi întoarcerea la ºcoalã.  
 
10. Octombrie - creºterea cazurilor de ulcer la stomac, artritã ºi acnee 
 
În aceastã lunã sunt înregistrate cele mai multe internãri cu ulcer peptic (luna august fiind cea cu cele mai puþine cazuri), o 
cauzã putând fi scãderea nivelului melatoninei - hormonul de somn care depinde de lumina naturalã. Totodatã, artrita 
reumatoidã este de doua ori mai frecventã între octombrie ºi martie decât în celelalte luni, iar vizitele la medic din pricina acneei 
se înmulþesc, dupã o scãdere în timpul verii.  
 
11. Noiembrie - înrãutãþirea bolilor de plãmâni, a simptomelor de psoriazis ºi înmulþirea cazurilor de depresie 
 
Simptomele bolii pulmonare obstructive cronice sunt de douã ori mai rele în timpul iernii, iar femeile care nasc în ultimele trei 
luni ale anului sunt de doua ori mai expuse riscului de a face o depresie post-natalã. In plus, în aceastã perioadã se 
înregistreazã cele mai multe consultaþii pentru psoriazis.  
 
12. Decembrie - perioadã de vârf pentru tuse ºi naºteri premature 
 
In decembrie oamenii sunt mai expuºi riscului de a suferi de tuse, iar cazurile de preeclampsie se înmulþesc. Preeclampsia se 
caracterizeazã printr-o creºtere periculoasã a tensiunii arteriale în timpul sarcinii, care poate duce la naºtere prematurã ºi la alte 
probleme de sãnãtate.  
 

Probleme de sanatate specifice fiecarei luni a anului 

Serbarea ºcolarã este un instrument eficient de lucru cu copiii/elevii, 
aceºtia din urmã reuºind, „ascunºi” în spatele personajelor interpretate, al 
poeziilor recitate sau al cântecelor, sã-ºi exteriorizeze dragostea pentru Mama 
 În acelaºi timp,se ºtie cã serbarea este un mijloc de acumulare de noi cunoºtinþe, dar ea asigurã ºi 
cadrul propice socializãrii. 
Planul de desfãºurare al unei serbãri nu este strict, ci poate fi ajustat 
în funcþie de colectivul clasei, de exigentele dascãlului sau ale pãrinþilor. Deci, 
aceastã zi reprezintã pentru copii ºi nu numai  un motiv de mare bucurie 

8 MARTIE 
 
Ce de lume adunatã! 
Plinã este sala toatã. 
Multe mame au venit 
ªi frumos azi s-au gãtit 
Eu le zic de ziua lor: 
„La mulþi ani, mãmicilor!” 
Noi multe am învãþat 
ªi cu drag v-am aºteptat 
Cântece ºi poezii 
Am repetat zi de zi. 
Vrem acum sã ne-ascultaþi 
ªi sã ne aplaudaþi. 
Primãvara: 
Eu sunt fiica cea mai tânãrã ºi mai frumoasã a anului. Pe mine mã 
mângâie soarele cu razele lui cãlduþe ºi luminoase. Eu trezesc la viaþã întreaga 
naturã. Aduc copiilor mãrþiºoare ºi ghiocei. Câtã frumuseþe, câtã viaþã ºi veselie! 

 

Mama este fiinþa aleasã de Dumnezeu pentru a-i fi reprezentanta pe pãmânt.  
 

LA MULÞI ANI! 
 

Prof. Rãdiþa NICA 

Ziua femeii, sãrbãtoarea internaþionalã a mamelor 
 

Ziua de 8 Martie este recunoscutã pe întreg Mapamondul ca sãrbãtoarea 
internaþionalã a femeii. Luna martie este prima lunã a primãverii când toatã 
natura renaºte ºi razele soarelui încep sã ne mângâie uºor. Purã coincidenþã sau 
nu, în aceastã lunã se sãrbãtoreºte pe lângã mãrþiºor ºi ziua femeii, a mamelor. 
Femeia este cea mai importantã fiinþã din lume, mamã ºi iubitã, elemente fãrã 
de care întregul univers nu ar exista.  
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Ziua Femeii - cum a apãrut sãrbãtoarea în lume 
Inspiratã din mitologia greceascã, lumea sãrbãtoreºte Ziua Mamei de când au fost ineventate legendele 
Olimpului. Englezii au fost primii care au sãrbãtorit Ziua Femeii....dar americanii au oferit cei dintâi "oficial" 
flori de 8 martie.   

Iatã câteva lucruri interesante pe care nu le ºtiai despre ziua de 8 martie.  

De aproape un secol, pe 8 martie sãrbãtorim în fiecare an Ziua Mamei, ºi totuºi tradiþia sa 

îndelungatã în calendarul sãrbãtorilor româneºti este necunoscutã.  

Sãrbãtoarea dateazã din timpul legendelor despre zeii Olimpului, când grecii au închinat zeiþei 

Cybele, zeiþa pãmântului ºi mama tuturor zeilor, festivalul Hilaria desfãºurat de pe 15 pânã pe 18 

martie. Legenda zeiþei Cybele a fost preluatã ºi în mitologia romanã, iar cultul ei prin urmare 

sãrbãtorit în calendarul roman.  

Anglia, Duminica maternitãþii 

 Istoria Zilei Femeii începe însã undeva în jurul anilor 1600, când în Anglia se sãrbãtorea "Duminica 

maternitãþii". Cu aceastã ocazie, oamenii aveau o zi liberã, când mergeai în vizitã ºi duceai 

mamelor prãjituri. Obiceiul primise numele "mersul la colindatul mamei" ºi în acea zi fiecare mamã 

din Regat primea o prãjiturã tradiþionalã, apoi mamele le dãdeau copiilor binecuvântarea.  

Ziua femeii, manifest pentru egalitate  

 Mai târziu, sãrbãtoarea este reluatã în Statele Unite, reinventatã însã mai puþin de dorinþa 

omagierii mamei, ci ca manifest împotriva inegalitãþilor sociale ºi a discriminãrii dintre sexe.   

Tot ei sunt primii care au "transformat" sãrbãtoarea femeii într-una dedicatã mamei, iar 

preºedintele George Washington (1732 - 1799) a contribuit în mod simbolic la aceastã tradiþie, 

dupã ce a adresat mamei sale o declaraþie înduioºãtoare în public.  

Probabil cã sentimentele sale pentru propria mamã i-au inspirat profund pe americani, care au 

dedicat caeastã zi în mod deosebit mamei.  

În Europa, sãrbãtoarea este preluatã mult mai târziu  

  

Abia 50 de ani mai târziu, la Copenhaga apare pentru prima datã ideea unei sãrbãtori oficiale 

dedicate femeii, astfel cã în 1910, la Copenhaga, 8 martie este declaratã "Ziua Femeii", fiind 

adoptatã apoi ºi în Austria ºi Elveþia.  

7 ani mai târziu se naºte ºi ziua de 8 martie cu prilejul grevei muncitoarelor din Sankt Petersburg. 

Ziua femeii a fost recunoscutã cã sãrbãtoare internaþionalã în 1977, printr-o rezoluþie a Naþiunilor 

Unite, devenind apoi o tradiþie în majoritatea þãrilor din Europa ºi în SUA.  

În þara noastrã, 8 martie se sãrbãtoreºte din perioada regimului comunist, mai exact dupã ce Lenin 

a închinat ziua pentru omagierea femeii militare, mai puþin militante ca în America, în URSS.  

Postul cel Mare 
 
Postul cel Mare este cel mai lung post din calendarul creºtin-ortodox ºi dureazã ºapte sãptãmâni , adicã 48 de 
zile , fiind unul dintre cele mai restrictive. Postul Mare mai este numit ºi Postul Patruzecimii sau Postul 
Paºtelui 
Postul nu este un scop în sine Trebuie sã privim întotdeauna acest tip de penitenþã în legãtura cu Învierea lui 
Hristos Un motiv de bucurie, bucurie  pe care o putem trãi ºi  trebuie sã o trãim în timpul Postului Mare. 
Învierea lui Hristos este cea mai mare sãrbãtoare a creºtinãtãþii. Postul Mare, pregãtirea primirii în inima 
curatã a acestei sãrbãtori . Poþi trãi pentru o bucurie, bucurându-te. Sã înþelegem bine la ceea ce suntem 
chemaþi sã trãim în aceastã perioadã a Postului Mare. Sã trãim timpul postului ca un timp în care , 
examinându-ne cunºtiinþele , golim tot ceea ce este pãcat pentru a ne umple de iubire ºi sfinþenie . Cei care nu 
au reuºit sã posteascã ar putea încerca sã facã acest lucru fie ºi pentru câteva zile,  întrucât Postul înceamnã 
exerciþiu drept cumpãtare atunci când este vorba de mâncare ºi bãuturã , dar ºi bunãtate, rãbdare ºi 
înþelegere în relaþiile cu cei din jur. 
Postul nu înseamnã numai alimentaþie fãrã carne , lapte , brânzã ºi ouã, ci mult mai mult, respectiv iertare, 
împãcare, bunãtate ºi rãbdare. Postul vine din grecescul ASCEZA ºi înseamnã exerciþiu. Deci perioada 
postului este o perioadã în care oamenii trebuie sã facã exerciþii pentru a fi mai buni , mai înþelepþi, mai 
blânzi , sã priveascã mai mult la ei ºi mai puþin la cei din jur, sã nu fie lacomi la mâncare chiar dacã 
alimentele sunt fãrã lapte sau fãrã carne , pentru cã lãcomia este un pãcat.În plus sunt scutiþi de la post 
copiii,bãtrânii, militarii oamenii care cãlãtoresc ºi bolnavii.Mai mult este preferabil ca o persoanã fie ºi o 
singurã zi, dacã nu poate mai mult , dar în acea zi sã fie respectatã tradiþia ortodoxã,.Postul propriu/zis este 
comparat cu cãlãtoria de patruzeci de zile a poporului evreu în pustiu. De-a lungul acestei cãlãtorii, 
Dumnezeu a sãvârºit mai multe minuni  ºi prin analogie acelaºi model de explicaþie a fost datã de Sfinþii 
Pãrinþi celor patruzeci de zile de Post. Ultima sãptãmâna a Postului care precede sãrbãtoarea este Sãptãmâna 
Mare, care începe cu Duminica Floriilor ºi se terminã cu Duminica Pascalã Sãrbãtoarea Paºtelui începe de 
fapt cu Dumineca Floriilor când se sãrbãtoreºte intrarea lui Hristos în Ierusalim În ziua de joi a Sãptãmânii 
Mari  clopotele înceteazã sã mai batã  vor mai bate doar în Sâmbãta Mare Aceastã zi este totodatã ºi începutul 
chinurilor Mântuitorului. Vinerea este ziua rãstignirii lui Hristos , cea mai mare zi de post. Ziua de vineri este 
consideratã mereu zi fãrã noroc , în aceastã zi nu se obiºnuiau muncile legate de cultivarea pãmântului sau 
de creºterea animalelor , nu se aprindea foc ºi nu se cocea pâine. Regulile bisericeºti au stabilit ca zilele 
rânduite pentru ajunare adicã abþinerea totalã de la mâncare ºi bãuturã , sunt lunea ºi marþea din prima 
sãptãmânã a Postului, iar în ultima sãptãmânã a postului , numitã ºi a patimilor , se ajuneazã luni, marþi, 
miercuri, vineri ºi sâmbãtã. În aceste zile se pot consuma seara pâine ºi apã. 
În zilele de miercuri din post se ajuneazã pânã seara , când se consumã pâine ºi legume fierte fãrã untdelemn 
În celelalte zile din sãptãmânã din tot timpul Postului Mare se mânãncã o singurã datã pe zi , seara hranã 
uscatã iar sâmbãta ºi untdelemn ºi puþin vin . 
În toatã aceastã perioadã sunt douã dezlegãri la peºte pe 25 martie , de Buna Vestire ºi de Florii 
Postul alimentar trebuie însoþit de absinenþã totalã de sex , dar mai ales de conduitã moralã .Spre sfârºitul 
Postului , credincioºii trebuie sã se spovedeascã ºi apoi dacã primesc dezlegare din partea pãrintelui duhovnic  
sã primeascã Sfânta Împãrtãºanie Este importantã starea de spirit pe care o au credincioºii în aceastã 
perioadã. 
Post cu bucurie ºi folos duhovnicesc! 
 
 
 
 
                                                                       Profesor,                                                                                   
                                                                              Maria Ostrinceanu 
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Poezia în luna MARTIE 

Primãvara 
   De Vasile Alexandri 
 
A trecut iarna geroasã,  
Câmpul iatã-l înverzit,  
Rândunica cea voioasã 
La noi iarãºi a venit. 
 
Dintr-o creangã -n alta zboarã 
Sturzul galben aurit,  
Salutare , primavarã,  
Timp frumos, bine-ai venit! 
 
Turturelele se-ngânã,  
Mii de fluturi vezi zburând 
Si pe harnica albinã 
Din flori miere adunând. 
 
Cântã cucu-n dumbrãvioara 
Pe copacul înflorit,  
Salutare, primavarã,  
Timp frumos, bine-ai venit! 

Primãvara 

       De George Topîrceanu 

Dupã-atâta frig ºi ceaþã 
Iar s-aratã soarele. 
De-acum nu ne mai îngheaþã 
Nasul ºi picioarele! 

Cu narciºi, cu crini, cu lotuºi, 
Timpul cald s-apropie. 
Primãvara asta totuºi 
Nu-i decât o copie. 

Sub cerdac, pe lãuruscã, 
Cum trecurã Babele, 
A ieºit un pui de muscã 
Sã-ºi usuce labele. 

Pãsãrile migratoare 
Se re-ntorc din tropice. 
Gâzele depun la soare 
Ouã microscopice. 

Toatã lumea din ogradã 
Cântã fãrã pauzã. 
Doi cocoºi se iau la sfadã 
Nu ºtiu din ce cauzã. 

Un curcan stã sus, pe-o bârnã, 
Nu vrea sã se bucure. 
Moþul roºu îi atârnã 
Moale ca un ciucure. 

Doar Grivei, bãtrânul, n-are 
Cu ce roade oasele. 
Cã de când cu postul mare, 
Toate-i merg de-a-ndoasele. 

Pentru câte-a tras, sãrmanul, 
Cui sã cearã daune?… 
Drept sub nasul lui, motanul 
A venit sã miaune. 

Dar acum l-a prins potaia 
ªi-a-nceput sã-l scuture… 
Peste toatã hãrmãlaia 
Trece-n zbor un fluture. 

Pe trotuar, alãturi saltã 
Douã fete vesele… 
Zãu cã-mi vine sã-mi las baltã 
Toate interesele! 

Vestitorii primãverii 
                   De George Coºbuc  
 
Dintr-alte þãri, de soare pline, 
Pe unde-aþi fost ºi voi strãine, 
Veniþi, dragi pãsãri, înapoi  
Veniþi cu bine! 
De frunze ºi de cântec goi, 
Plâng codrii cei lipsiþi de voi. 
In zarea cea de veci albastrã 
Nu v-a prins dragostea sihastrã 
De ceea ce-aþi lãsat? Nu v-a fost dor 
De þara voastrã? 
N-aþi plâns vãzând cum trece-n zbor 
Spre miazãnoapte nor de nor? 
Voi aþi cântat cu glas fierbinte 
Naturii calde imnuri sfinte, 
Ori doine dragi, când v-aþi adus 
De noi aminte!  
  
Strãinilor voi nu le-aþi spus 
Cã doine ca a noastre nu-s? 
ªi-acum veniþi cu drag în þarã! 
Voi revedeþi câmpia iarã, 
ªi cuiburile voastre-n crâng! 
E varã, varã! 
Aº vrea la suflet sã vã strâng, 
Sã rãd de fericit, sã plâng! 
Cu voi vin florile-n câmpie 
ªi nopþile cu poezie 
ªi vânturi line, calde ploi 
ªi veselie. 
Voi toate le luaþi cu voi 
ªi iar le-aduceþi înapoi! 

Matilda Cugler-Poni 
Iubiti cu totii 

Pasarile cânta pe crengi înverzite,  
Fluturii se-ngâna de pe flori pe flori,  
Tainic trec prin aer soapte fericite,  
Cât cuprinde ochiul, ceru-i far'de nori. 

Dulce primavara, drag vis de iubire!  
La zâmbirea-ti blânda, iarna a plecat,  
Cât era de lunga, plina de jalire...  
Dar tu esti în lume, raul s-a uitat. 

Ce-mi vorbesti tu înca de chinuri trecute,  
Inima nebuna, uita de dureri  
Si de-acele zile în lacrimi pierdute.  
N-are primavara mii de mângâieri? 

N-auzi cum sopteste fiecare floare?  
"Amorul domneste acum pe pamânt.  
O, iubiti cu totii! grabnic frunza moare,  
Grabnic se întoarna tot iar în mormânt".  

S-a dus ºi luna februarie Mai întoarcem o filã în calendar ºi iatã un nou martie, un nou început............O 
lunã pe cât de frumoasã, pe atât de misterioasã, învãluitã într-o aurã de magie ºi legendã 
Primii ghiocei ºi-au scos timizi capul din stratul de omãt, vremea se încãlzeºte treptat ºi natura începe sã 
prindã viaþã ºi culoare. 
Acest triumf al reînvierii ºi regenerãrii , este sãrbãtorit de români într.un mod special, chiar din prima zi a 
lunii, prin Mãrþiºorul dãruit celor dragi 
Sãrbãtorile specifice lunii martie se caracterizeazã prin unicitatea ºi frumuseþea tradiþiilor ºi obiceiurilor 
legate de venirea primãverii. 
Sãrbãtorile care marcheazã aceastã lunã sunt: 
 1 Martie Mãrþiºor 
  Baba Dochia Intrarea în zilele Babelor 
 8 Martie Ziua Femeii 
 9 Martie Mãcenicii  
 10 Martie Intrarea în Zilele Moºilor 
 25 Martie Buna Vestire( Blagovestenia  Ziua Cucului) 
Deseori prinºi în goana vieþii, uitãm sã ne mai bucurãn de miracolul naturii ºi de aceste frumoase sãrbãtori 
care marcau odinioarã traiul sfânt ºi sãnãtos al bunicilor noºtri Aºadar, haideþi sã întâmpinãm primãvara 
cun se cuvine, sã ne bucurãm de lumina blândã a soarelui, de mireasma florilor ºi sã regãsim iubirea 
dãruind. 
 
Sã aveþi o primãvarã seninã ºi plinã de iubire  

De ziua mamei 

Ce am putea sã-i urãm noi persoanei care ne-a dat viaþã, ne-a iubit ºi ne-a protejat când am avut nevoie de 

Ziua Femeii? Sincer fãrã iubirea de mamã nu am fi nimic din ceea ce suntem in prezent. Cuvintele nu au 

valoarea necesarã pentru a exprima niºte sentimente mai presus de iubire ºi respect 

acum vreau sã vã  împãrtãºesc  câteva citate celebre despre MAMÃ. O persoanã deosebitã pe care o iubim ºi 

sãrbãtorim în fiecare an pe data de 8 Martie.  

Mama, ideal de femeie, fermecãtor ºi venerat.  

Lev Tolstoi  

O mamã nu este o persoanã pe care sã te sprijini, ci o persoanã care face sprijinul nenecesar.  

Dorothy Canfield  

Ceea ce sunt sau ceea ce sper sã ajung îi datorez mamei mele.  

Abraham Lincoln  

O mamã e acea persoanã care poate lua locul oricui dar nu poate fi înlocuitã cu nimeni.  

Cardinal Mermillod  

Inima mamei este un adânc abis la capãtul cãruia gãseºti de fiecare datã iertare.  

Honore de Balzac  

Mama este numele lui Dumnezeu pe buzele ºi în inimile copiilor.  

William Makepeace  

N-am mai trecut de mult prin sat ºi-mi spune  

Un om ce de pe-acasã a venit  

Cum c-a-nflorit la noi mãlinul  

ªi c-ai albit, mãmucã, ai albit  

 

Alt om mi-a spus c-ai stat la pat bolnavã  

Eu nu stiu cum sã cred atâtea veºti  

Când din scrisori eu vãd precum matale  

Din zi în zi mereu întinereti  

                             Nicole Labis  
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9 martie - Sãrbãtoarea tradiþionalã a celor 40 de Mucenici ºi 
ziua bãrbatului 

  
Ziua de 9 martie este cunoscutã popular ca sãrbãtoarea Mucenicilor, a cãrei 

însemnãtate derivã din sacrificiul celor 40 de martiri, de pe vremea Imperiului Roman. Sfinþii 
mucenici se mai numesc ºi Moºi, deoarece urmeazã totdeauna la 9 zile dupã Babe. Mai existã 
ºi versiunea conform cãreia pe 9 martie este ziua celor 40 de pahare de vin sau altfel spus, ziua 
bãrbatului.  
Se spune cã, la începuturile creºtinãtãþii, 40 de soldaþi din armata romanã s-au hotãrât sã 
treacã la religia lui Hristos. Cum aceasta nu era încã acceptatã de Imperiu, ei au fost pedepsiþi 
cu viaþa, fiind aruncaþi într-un lac. Astfel, ei au devenit martiri ºi sunt cinstiþi prin diferite 
ritualuri pe data de 9 martie. 
   

 In secolul IV, adesea creºtinii erau pedepsiþi pentru credinþa lor. In cetatea Sevastia era 
pe atunci un voievod pe nume Agricolae, mare duºman al celor care credeau în Hristos. 
Hotãrându-se ca toþi ostaºii sunt datori sã aducã jertfe zeilor, Agricolae a aflat cu mânie ca 40 
dintre soldaþii sãi sunt creºtini ºi nu vor sã asculte aceastã poruncã. In fruntea lor se aflau trei 
viteji, greu încercati în razboaie: Chiron, Candid ºi Domos. Chemându-i la el, Agricolae le 
spuse: "Precum în rãzboaie aþi luptat vitejeºte pentru împaratul nostru, tot aºa ºi acum arãtaþi-
vã credinþa ºi aduceþi jertfele poruncite. Alegeþi: ori vã supuneþi, ori veþi înceta de a mai fi 
oºteni ºi veþi fi chinuiþi!". ªi îi aruncã pe toþi în temniþã. 
Dupã ºapte zile, sosind ºi un alt general, Lisie, cei 40 de soldaþi au fost scoºi din temniþã ºi 
aduºi la judecatã, în faþa celor doi tirani. Vãzând cã nu acceptã sã se închine zeilor, ei au 
poruncit ca mucenicii sã fie loviþi cu pietre. Însã, din voia Domnului, pietrele îºi greºeau þinta ºi 
se întorceau asupra celor care le aruncau. Când însuºi Agricolae, mânios, a luat o piatrã ºi a 
aruncat-o asupra unuia dintre sfinþi, piatra s-a întors ºi l-a lovit în faþã. A doua zi, voievodul a 
poruncit ca toþi cei 40 de sfinþi sã fie aruncaþi într-un iezer (lac adânc de munte) ce se aflã în 
apropiere. Apa acestui iezer era foarte rece, cãci afara era un ger cumplit. Venind noaptea, unul 
dintre ei, nemaiputand rãbda, a ieºit din lac, dar a murit pe loc. Ostaºii de pe margine, care îi 
pãzeau, adormiserã, numai strãjerul temniþei nu dormea. El a fost atât de impresionat de cele 
petrecute ºi de credinþa celor 40 de mucenici, încât a intrat în apa rece, strigând: "Si eu sunt un 
creºtin!". Numele sau era Aglaie 

A doua zi, de dimineaþã, cei doi generali au mers pe malul iezerului ºi s-au mirat cã 
oamenii din apã erau încã în viaþã. Mânioºi, ei au poruncit ca sfinþii sã fie scoºi de acolo ºi sã 
fie omorâþi prin chinuri cumplite. Iar ei, dându-ºi sufletele în mainile Domnului, se bucurau cã 
s-au mântuit ºi nu s-au lepãdat de Iisus Hristos. 
Pentru a nu mai rãmâne nimic din trupurile mucenicilor, Agricolae a poruncit ca ele sã fie arse, 
iar oasele sã fie aruncate într-un râu din apropiere. Dar nimic din toate acestea nu s-a pierdut, 
cãci dupa trei zile, episcopul Petru, din acea cetate, a mers noaptea pe malul râului împreunã 
cu alþi creºtini ºi au adunat de acolo toate oasele sfinþilor, cãci erau luminoase, astfel încât 
puteau fi vãzute ºi în întuneric. Ele s-au pãstrat pânã în ziua de astãzi, pãrticele din moaºtele 
celor 40 de mucenici gãsindu-se în multe locuri ale lumii ºi chiar ºi în þara noastrã, în câteva 
biserici, unde credincioºii ortodocºi vin ºi se închinã cu evlavie.  

Traditii si obiceiuri 
In credinþa popularã în ziua mucenicilor se încheie zilele babelor, zilele capricioase ale 
îngemãnãrii iernii cu primavara, lãsând loc zilelor moºilor, zile calde. De aceea, în aceastã zi se 
fac numeroase ritualuri de alungare a gerului, cum ar fi: lovirea pãmântului cu bâte sau maiuri, 
rostind descântece sã iasã cãldura ºi sã intre gerul sau jocul copiilor peste foc.  
  

Sãrbãtoarea creºtinã a Sfinþilor - 40 de Mucenici din Sevastia s-a suprapus peste 
începerea anului agricol tradiþional ºi a generat o sãrbãtoare tradiþionalã româneascã, 
Mucenicii sau Macinicii. In aceastã zi, se trece la curãþenia gospodariei, se dã foc gunoaielor 
strânse numai cu foc adus din casã, pentru a aduce cãldura din casã ºi afarã.  
In unele pãrþi ale Moldovei ºi ale Munteniei existã obiceiul ca oamenii ºi mai ales copii sã iasã 
în ziua celor 40 de Sfinþi ºi sã batã cu ciomegele sau cu maiul în pãmântul înghetat, într-un 
ritual de slobozire a cãldurii, ca sã intre gerul ºi sã iasã cãldurã, zicând: "Ieºi cãldurã din 
pãmânt / Intrã tu frig în pãmânt!", “Intrã frig ºi ieºi cãldurã, / Sã ne fie vreme bunã / Pentru plug 
si arãturã”. Imediat ce Sfinþii bat cu botele în pãmânt nu numai cã înceteazã gerul ci ºi gheaþa 
începe sã se topeascã ºi sã se ducã pe ape. 
Tot pentru a marca începutul anului agrar se obiºnuia ca bãrbaþii sã scoatã plugul în faþa casei, 
în mod festiv. Femeia, care avea un rol central în cadrul ritualului, ieºea din casã þinând o 
traistã cu mâncare într-o mânã ºi o carafã cu apã sfinþitã în cealaltã. Ea înconjura plugul ºi caii 
de trei ori, stropind cu aghiasmã ºi descântând: “Cât de curatã este tãmâia ºi agheasma, aºa 
de curaþi sã fiþi ºi voi / ªi sã umblaþi nedespãrþiþi la arat / ªi nici când sã nu daþi peste vre-un 
strigoi sau moroi care sã vã facã rãu”.  
  

In ziua mucenicilor, în credinþa popularã, se deschid mormintele ºi porþile Raiului. Se 
spune cã pentru a cãpãta bunavoinþa celor 40 de sfinþi li se aduc ofrande 40 de colaci copþi în 
cuptor, numiþi simbolic mucenici, sfinþi, bradoºi sau boboneþi, sugerând silueta umanã.  
In Moldova, aceºtia au forma cifrei 8, o stilizare a formei umane ºi sunt copþi din aluat de 
cozonac, apoi unºi cu miere ºi nucã.  
In Dobrogea, se pãstreazã aceeaºi formã antropomorficã, dar mucenicii sunt mai mici ºi sunt 
fierþi în apã cu zahãr, cu scorþiºoarã ºi nucã, simbolizând lacul în care au fost aruncaþi Sfinþii 
Mucenici.  
In Muntenia, pe lângã bradoºii obisnuiþi, se face o Uitatã pentru moþti, un mucenic mai mare, 
dar orb, pe care copii îl joacã în jurul focului ºi care este dedicat celor morþi care pe timpul 
anului au fost uitaþi.  
  

Dacã pânã la 8 martie a fost sãptãmâna femeii, pe 9 martie se zice cã este ziua 
bãrbatului existand obiceiul de a bea 40 de pahare de vin în cinstea celor 40 de Sfinþi Mucenici. 
  

Conform tradiþiei populare cum va fi vremea în 9 martie, aºa va fi timp de 40 de zile. 
Dacã în ziua de Mucenici va îngheþa ºi va fi frig este semn cã iarna va continua pânã în ziua de 
Sfântul Gheorghe (23 Aprilie). 
In Bucovina se obiºnuieste ca oamenii ºi în special tinerii sã batã câtã o mãtanie pentru fiecare 
sfânt sau chiar câte 40 de mãtãnii pentru fiecare sfânt, aceasta pentru ca sã dobândeascã mulþi 
ani, sã fie sãnãtoºi în decursul anului ºi mai ales pentru ca  sã afle bani ascunºi în pãmânt. 
 

Este uºor sã spunem cuvinte, dar este greu sã le alegem atunci când este vorba de cea mai iubitã persoanã - 
MAMA! Nimic nu mã face mai fericitã decât zâmbetul tãu, sfatul primit de fiecare datã când mã lovesc de 
greutãþile vieþii, decât mama care mã mângâie ºi-mi ºterge lacrimile de tristeþe, decât ochii în care pot vedea 
singura iubire necondiþionatã. Nimic nu mã face mai fericitã decat ideea cã am o mamã ca tine! Am un 
singur motiv sã-i mulþumesc vieþii ºi acela eºti TU! Nu existã cuvinte pentru a-þi explica cât de mult însemni 
pentru mine! 
 TE IUBESC MAMÃ! 
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