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POEZIA ÎN LUNA APRILIE 

Omul nu e facut sã munceascã!  
Dovada: faptul cã oboseºte.  

Dacã tatal tãu nu este milionar, nu ai nici o vinã. 
Dar daca nici socrul tãu nu este milionar, atunci nu ai nici o scuzã!   
 
Se spune cã cea mai mare curvã de pe Pãmânt ar fi speranþa.  

Toata lumea trãieºte cu ea... 
In vin e puterea.  
In bere e sãnãtatea.  
In coniac e distincþia.  
.... iar în apã sunt microbii!  
Cand o femeie nu vorbeºte, sã n-o întrerupi pentru nimic în lume!      
Dragostea e oarbã, dar cãsãtoria îi redã vederea.   
Dacã vrei ca soþia sã te asculte când vorbeºti, vorbeºte cu altã femeie! O sã fie numai ochi ºi urechi.   
Când eºti inteligent ºi când eºti înþelept?  
Esti inteligent dacã nu crezi decât jumãtate din ceea ce auzi; eºti înþelept dacã ºtii care jumãtate!   
Mintile ilustre discutã idei, inteligentele medii discutã evenimente, iar minþile reduse îi discutã pe alþii.    
Oare de ce existã atâtea organizaþii împotriva hainelor de blanã ºi nici una împotriva hainelor de 
piele?  
Probabil pentru cã e mai simplu sã hãrþuieºti femeile bogate decât gãºtile de motocicliºti.  

Doi poliþiºti intrã într-un compartiment al trenului:  
- Arme? Bani? Droguri? 
- Nu, mulþumesc. O cafea, vã rog...!  
- Tatã, spune-mi, de ce bãrbaþii de la noi nu pot avea mai multe soþii, aºa cum e în Africa ?  
- Eºti încã mic, fiule. Când vei creºte, o sã înþelegi cã într-un stat civilizat legea îi apãrã pe oameni...  
O femeie grasã stã în faþa oglinzii fermecate:  
- Oglindã-oglinjoarã, cine-i cea mai frumoasã din þarã?  
La care oglinda:  
- Dacã vrei sã-þi spun, dã-te la o parte, cã nu vãd nimic !    
 
Dupã un accident rutier, victima, un bãrbat, se trezeºte puternic ameþit ºi întreabã buimac:  
- Unde sunt? Doar n-am ajuns în Rai?  
- Nu, dragul meu, doar sunt aici lângã tine, îi rãspunde liniºtitã nevastã-sa...  

 
Un cãlãtor ajunge la hanul "Gheorghe ºi Balaurul".  
Bate la uºã, aceasta se întredeschide ºi o figurã femininã întreabã:  
- Ce vrei?  
- Aº dori sã înnoptez la han ºi dacã aþi avea ºi o farfurie cu mâncare...  
- N-avem! ªi i se trânteºte uºa în nas.  
Omul bate din nou la uºã, ºi când se întredeschide aceeaºi figurã femininã întreabã:  
- ªi-acum ce mai vrei?  
- N-aº putea sã vorbesc ºi cu Gheorghe...?  
 
Pe o stradã, o þigancã bãtrânã vindea seminþe cu 5.000 de lei cornetul.  
Un tânãr care trecea în fiecare zi pe acolo îi lãsã cei 5.000 de lei, dar nu-ºi lua niciodatã cornetul.  
Într-o dimineaþã, þiganca îl opreºte, încercând sã-i spunã ceva, dar tânãrul merge grãbit mai departe, 
zicând din mers:  
- Vrei sã mã întrebi de ce nu iau niciodatã seminþele?  
- Nuu, nuu... vreau sã-þi spun cã s-au scumpit la 10.000 de lei!  

Un bãrbat sunã la pompieri ºi zice speriat:  
- Domnule, soacra mea vrea sã se arunce de la etaj!!  
- ªi care e problema?  
- Nu se deschide fereastra!!!    
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ÎnTRE NOI FEMEILE

Prof. Tuþa Ciobanu

Primar, 
  ENE Stoica 

Sfaturi practice in bucãtãrie 

 
ALBUª 
- pentru a pãstra câteva zile albuºurile de ou, turnaþi deasupra câteva picãturi de apã; 
- albuºul ouãlor de raþã nu se foloseºte la prãjituri, fiind prea gras nu se bate spumã; 
- spuma de albuº nu se lichefiazã dacã punem în ea zahãrul în doua reprize: una când începem 
bãtutul, cealaltã la final; 
- albuºul de ou se desparte uºor de gãlbenuº, dacã oul spart e pus deasupra unui vas, într-o 
pâlnie. Albuºul curge în vas, gãlbenuºul rãmâne întreg. 
- albuºul de ou se întãreºte mai repede dacã adãugãm în el un praf de sare sau de zahãr, sau 
câteva picãturi de lãmâie sau de apã rece; 
- când bateþi albuºul de ou, puneþi în el o lingurã de apã rece, din aceeaºi cantitate de ouã, va 
ieºi o masã mai mare de albuº. 
 
ALIMENTELE 
- nu se mai lipesc de pereþii congelatorului, dacã puneþi sub ele un covaraº pe masurã, dintr-o 
folie de plastic sau aluminiu. 
 
ALUATURI 
- când aluatul cu drojdie a crescut prea mult ºi nu-l bãgãm imediat la cuptor, deasupra lui se 
aºeazã o hârtie albã, umezitã cu apa; 
- aluatul cu drojdie nu se mai lipeºte de mâini dacã e frãmântat într-un vas mare ºi curat, din 
material plastic; 
- aluatul cu drojdie nu se mai lipeºte de mâini când îl frãmântaþi, dacã înainte il ungeþi pe 
deasupra cu puþin untdelemn; 
- aluatul de cozonac devine deosebit de fraged dacã puneþi în el o lingurã de oþet; 
- aluatul cu drojdie devine deosebit de moale ºi afânat dacã în loc sã preparaþi drojdia cu lapte, 
puneþi zer; 
- ca sã nu se lipeascã de aluat formele cu care sa taie (steluþe, semilune, ovaluri) trebuie de 
fiecare datã înmuiate în fãinã. 
 
ANDIVELE 
- îºi pierd din amãraciune dacã dupã ce le scoatem tulpina tare, le punem în apã amestecatã cu 
lapte. 
BANANE 
- þinute la frigider, bananele se înnegresc repede ºi se înmoaie, cea mai buna conservare a lor: 
într-un coº de nuiele, ‚într-un loc bine aerisit. 
 
BEREA 
- începutã îºi pãstreazã spuma, dacã e bine astupatã ºi þinutã în frigider cu gura în jos. 
 
BRÃNZA 
- se rade fãrã sã se sfãrâme dacã înainte de folosinþã o puneþi pe o hârtie, la congelator, vreme 
de 30 minute; 
- soiurile de brânzã sfãrãmicioasã se taie cel mai bine cu un cutit care înainte de întrebuinþare a 
fost trecut prin apa fierbinte; 
- brânza se desãreazã uºor dacã se pune în apa, împachetatã în hârtie albã; 
- brânza întãritã se înmoaie dacã se înveleºte într-un serveþel îmbibat în vin alb ºi se pãstreazã 
astfel la rece, timp de o orã. 
 
BORªUL SAU ZEAMA DE VARZÃ 
- Înainte de a fi puse în ciorbã, se fierb separat, cu o ceapã. 
 
BULIONUL DE ROªII 
- se adaugã în mâncare numai atunci când legumele sau carnea sunt aproape fierte, astfel ele 
se "împietresc". 
 

alte sfaturi utile in luna mai 

Hristos a înviat, iar aceasta este cea mai mare speranþã a unui creºtin. Credem în învierea 
lui,iar sãrbãtoarea Sfintei Învieri îmi oferã prilejul sã vã doresc din inimã – Dumneavoastrã ºi 
celor dragi, familiilor dumneavoastrã – Paºte Fericit! 
Imi doresc mult ca sfintele sãrbãtori sã ne aducã pace sufleteascã ºi sãnãtate iar lumina Invierii 
sã deschidã calea spre renaºterea puterii de a iubi ºi a ierta, pentru a crea acel moment unic de 
întoarcere spre pietate,armonie,toleranþã ºi evlavie. Sã ne amintim cu acest prilej cã Iisus 
Hristos a iubit neamul omenesc, iar noi suntem datori – dupã modelul Lui – sã ne iubim unii pe 
alþii, sã ne ajutãm, sã ne încurajãm reciproc ºi sã sperãm într-o viaþã mai bunã pe acest pãmânt 
crezând în viaþa veºnicã. 
Harul Domnului Iisus Hristos sã se pogoare, cu prilejul Sfântului Paºte peste toþi locuitorii 
comunei noastre ºi sã aducã în sufletul fiecãruia mai multã bunãtate,bucurie , puterea de a 
ierta ºi credinþã, cãci pentru aceste lucruri a murit ºi a înviat Mântuitorul. Mã alãtur 
dumneavoastrã în 
a mulþumi divinitãþii ºi a ne ruga împreunã ca Dumnezeu sã ne dea fiecãruia o binecuvântare la 
fiecare pas, un rãspuns la fiecare întrebare o promisiune la fiecare grijã ºi un zâmbet la fiecare 
lacrimã! 
Hristos a înviat ! La mulþi ani ! 

Credinþa in Înviere este adevarata mângâiere in suferinþi, în lupta cu ostenelile ºi cu greutãþile 
vieþii. 
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Primaria la dispoziþia dumneavoastrã 
Sfaturi practice 

Ingrediente ºi cantitãþi: 
250 g ciuperci; 
2 cepe; 
2 linguri ulei; 
200 g caºcaval; 
3 ouã; 
1 lingura fãinã; 
2 legãturi de verdeaþã; 
1 lingurã unt; 
1 lingurã pesmet pentru tavã; 
sare; 
piper. 

Mod de preparare: 
1. Pentru început trebuie sã speli ºi sã cureþi ciupercile ºi ceapa. Pasul urmãtor 
constã în tãierea ciupercilor în felii ºi în mãrunþirea cepei. Apoi, le pui într-un 
vas în care le cãleºti în ulei, dupã care stingi focul ºi le laºi sã se rãceascã.  
 
2. Intr-un alt recipient, razi caºcavalul ºi îl amesteci cu 2 ouã bãtute, iar verdeaþa 
o toci mãrunt.  
Dupã ce s-au rãcit ciupercile le amesteci cu verdeaþa, caºcavul ºi fãina. Presari 
peste ele sare ºi piper ºi, întreaga compoziþie rezultaþã, o torni într-o tavã de 
cozonac pe care, în prealabil, ai uns-o cu unt ºi ai tapetat-o cu pesmet.  
 
3. Oul rãmas îl baþi cu puþinã sare ºi îl pui pe deasupra compoziþiei din tavã. In 
final, pui checul la cuptor pentru circa 25 de minute. 
 
4. Dupãp ce este gata îl laºi sã se rãceascã ºi apoi îl tai felii. 
 
Poftã bunã!  

Prajitura cu nucã 

Ingrediente: 

§ 2 foi de pandiºpan cu cacao,   Pentru blatul cu nucã : 

§ 5 ouã,5 linguri de zahãr,3 linguri de fãinã,1 plic praf de copt ºi 4 linguri de nucã  

Se mixeazã bine albuºurile. Gãlbenuºurile se freacã cu zahãrul, apoi se adaugã fãina cu praful de copt. Peste aceastã 

compoziþie se pun albuºurile bãtute spumã ºi nuca ºi se amestecã. Se toarnã în tavã ºi se coace aprox. 40 min., la 180 

°C. Crema: 2 plicuri budincã Dr.Oetker cu griº,600 ml lapte,5 linguri de zahãr,200g unt,vanilie Se preparã budinca 

conform instrucþiunilor de pe plic(folosind cantitãþile menþionate mai sus). 200 gr unt se freacã cu 3 linguri de zahãr 

pudrã ºi esenþa de vanilie.Dupã ce se rãceste budinca, se adaugã treptat în compoziþia de unt ºi se amestecã. Se pun 

deoparte 2 linguri de cremã pentru glazurã . Se aºeazã 1 foie de pandiºpan ºi se unge cu 1/2 din crema, peste care se 

pune blatul cu nuca, cealaltã jumãtate de cremã, apoi cea de-a doua foaie de pandiºpan , care se unge cu cele 2 linguri 

de cremã ramase. Deasupra se presarã nuca ºi bucatele de ciocolatã. 

Subvenþia pe suprafaþã Campania 2012 
 
 

În perioada 1 martie- 15 mai se desfãºoarã Campania de depunere a cererilor pentru toþi fermierii care 
utilizeazã o suprafaþã de  cel puþin 1 ha , suprafaþã parcelatã pe loturi de peste 3000 metri pãtraþi. Pentru 
completarea dosarului sunt necesare urmãtoarele acte : 

1. copie dupã buletinul de identitate 
2. extras de cont 
3. o adeverinþã de la primãrie care atestã proprietatea ºi utilizarea acestuia 
 Începând cu 15 mai se mai primesc cereri pânã pe data de 9 iunie cu o penalizare de 1% pe zi. 
La nivelul comunei Sihlea s-a organizat aceastã campanie cu desfãºurare pe perioade diferite pentru 
satele componente comunei , fãcând posibilã desfãºurarea fãrã probleme ºi la termen. 
Aceastã campanie este proiectul APIA care primeste un sprijin substanþial din partea Primãriei Sihlea ºi 
anume a biroului agricol din care fac parte domnii Bardoº Victor ºi Brînzei Mariana. 

 
                                                                 Ing. Mariana Brînzei 

Despre proiectele în curs de derulare  
Dispensarul Bogza 
Montarea sistemului de alarmã la Biserica din Voetin 
Cãminul Cultural Caiata 
Igienizarea cãminului cultural din Voetin ºi repararea tãmplãriei 
Toate aceste proiecte începute necesitã finalizare Datoritã faptului cã am fost vitregiþi ºi putem spune chiar 
mai suntem de drumurile care  fac  tot mai greu circulaþia dintr-un sat în altul al comunei noastre mã refer la 
drumurile Sihlea –Voetin ºi Bogza – Voetin  au  fãcut ca aceste proiecte sã nu poatã fi fanalizate în timp . 
 
 
                                                                                    Viceprimar, 
                                                                              Constantin PURCÃREAÞÃ 
 

Noaptea Sfântã a Învierii sã vã lumineze sufletele pentru a fi mai buni,mai curaþi,mai înþelegãtori ºi mai 
apropiaþi de Dumnezeu!Un Paºte fericit alãturi de cei dragi!  
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U R M A R E  P A G I N A  1 2  

Doctor, Cristina COCÎRLEA 

ªCOALA 

Cât de triºti au fost oamenii înainte de marea Sãrbãtoare de Paste!!!! 

Sãrbãtorile pascale sunt prilej pentru ca familia sã se reuneascã în jurul unei mese 
îmbelºugate. Sunt sau nu bani, fiecare are grijã ca de pe masa de Paºte sã nu lipseascã ouãle 
înroºite, cozonacul, drobul ºi poate o ciorbã sau fripturã de miel. Oricât v-ar face cu ochiul 
bunãtãþile vã sfãtuiesc sã nu exageraþi, cãci pe lângã faptul cã alimentele enumerate sunt 
„bombe calorice”, vã pot afecta ºi starea de sãnãtate.  
 
Atenþie însã - a gusta chiar înseamnã a consuma puþin din anumitul preparat culinar, cât sã vã 
potoliþi pofta - mai ales dacã mai suferiþi ºi de o afecþiune cronicã ºi trebuie sã fiþi mereu cu 
bãgare de seamã vizavi de regimul alimentar.  
Printre sfaturile generale, pe care ar trebui sã le urmeze toatã lumea, indiferent dacã suferã sau 
nu de vreo boalã,: „Salatele din legume ºi fructe nu trebuie sã lipseascã. Mâncaþi porþii mici, 
beþi doi litri de lichide pe zi, de apã platã, ceaiuri de plante, de preferinþã neîn-dulcite. Nu 
mâncaþi între mesele principale ºi ridicaþi-vã de la masã înainte sã vã simþiþi sãtui”.  
Persoanele obeze  
se pot desfãta,  
dar fãrã sã exagereze  
Sãrbãtorile pascale pot fi o perioadã frustrantã pentru pacienþii obezi, aflaþi la dietã 
hipocaloricã.. „Dar, pentru a nu exagera, vã recomand sã mâncaþi în fiecare zi, pe lângã salate 
ºi fructe, un singur tip de aliment calorigen, precum piftie, sarmale sau fripturã de miel sau 
prãjituri. Respectivul aliment trebuie consumat în cantitãþi mici, un sfert din ceea ce mãnâncã 
restul familiei”, Totodatã, consumului de ouã - care se va regãsi, mai mult ca sigur, în mai 
multe preparate culinare - ºi de carne de miel. „Aceastã carne nu este uºoarã deloc, se digerã 
greu, aºa cã doar gustaþi din porþie. Puneþi lângã ea multe legume, salatã, urzici, spanac, 
ceapã, usturoi”, Interzis la sare pentru hipertensivi  
Pentru pacienþii hipertensivi, este indicat un regim hiposodat (sãrac în sare), motiv pentru care, 
deºi este Paºtele ar fi bine sã nu adãugaþi sare la nicio mâncare gãtitã. Sunt alternative: puteþi 
folosi alte condimente, precum cimbrul, piperul, usturoiul sau coriandrul, care vor da o aromã 
deosebitã bucatelor. Mai este recomandat ca bolnavii care suferã cu tensiunea arterialã sã se 
fereascã de brânzeturile maturate, de conserve ºi mezeluri, care conþin foarte multã sare 
„ascunsã”.  
Cei care au suferit un infarct sau un accident vascular cerebral nu trebuie sã exagereze cu 
produsele bogate în grãsimi de origine animalã - carnea de miel, smântâna, ouãle, untura ºi 
slãnina.  
Diabeticii trebuie sã respecte terapia  
Persoanele bolnave de diabet au restricþii speciale privind glucidele, ca parte a tratamentului, 
astfel cã se impune consultarea unui medic diabetolog pentru stabilirea unui regim 
individualizat în funcþie de valoarea glicemiei. De Paºte, ca în fiecare zi, fiecare aliment va fi 
cântãrit ºi se va þine cont de echilibrul proteine, lipide ºi glucide.  
Vor fi atente la ce, cât ºi cum mãnâncã inclusiv persoanele cu afecþiuni locomotorii sau res-
piratorii severe. „În ceea ce priveºte bãutura, consider cã un pahar de vin la masa de prânz 
este suficient ºi vã va scuti de problemele de sãnãtate cauzate de abuz. De asemenea, vã 
recomand sã nu amestecaþi tipurile de bãuturã - mai mult ca sigur, urmãrile nu vor fi plãcute. 

PAªTE FERICIT! 

De curând au pleznit cu îndrãznealã nemaiîntâlnitã mugurii verzi ºi fragezi ai copacilor. Totul în jur miroase 
a sãrbãtoare. Florile roze ºi  albe ale minunaþilor caiºi sau magnolii stau gata, gata sã i rãspândeascã  
mirosul,aºeptând doar semnalul asemeni dirijorului care întinde mâna spre voci suave, în tonuri de armonie 
ºi primãvarã. 
Copiii, minunile vieiþii, aºteaptã mai mult ca niciodatã vacanþa, da, vacanþa de Paºte, când totul în jur 
renaºte.Tulpiniþele verzilor lãcrãmioare abia se mai þin de greutatea mirosului micuþelor floricele. Dacã ar fi 
adunate în buchete ar îmbãta, aºa mici cum sunt,prin mirosul fermecãtor. Gardurile vii suspinã în verde ºi 
semnalizeazã mereu mirosul la fel, verde,al primãverii de curând sosite.Susurul blând al muguraºilor se aude 
abia-abia, iar paºii copiilor nu mai sunt paºi, sunt alergãri spre bucurie, alergãri spre soare.Ce minunatã e 
primãvara cu surâsul ei tineresc ºi molcom...chiar dacã  uneori nu e în ton cu soarele, care mai trimite câte o 
razã printre dinþi, semn cã  frigul nu a plecat de tot, sã ne bucurãm cu mic ºi mare de schimbarea culorilor, 
sã  ne minunãm de farmecul primãverii, sã cântãm împreunã din nou ,,Hristos a înviat!”.Sã fie cu adevãrat 
sãrbãtoare...ºi atunci....poate ºi-n sufletul vostru va mirosi, mãcar  puþin a...sãrbãtoare!!!,  

MARTIE ºi APRILIE 
 

 
Elevii claselor I-IV ai ªcolii ”Principele ªerban Ghica ºi Principesa Aristiþa Ghica” Sihlea,  ºi 

Grãdiniþa Sihlea aflaþi sub îndrumarea doamnelor învãþãtoare Dochiu Raluca, Udrea Mariana, Neagu 

Eliza, Ursu Georgiana, Aniþa Rodic ºi doamnelor educatoare Lãcãtuº Elena, Bîtculescu Anicuþa ºi 

Bãlan Cristina au întâmpinat cu bucurie primãvara confecþionând mãrþiºoare ºi tot felul de ornamente 

specifice Sãrbãtorilor Pascale   

Cei mici au dat frâu liber imaginaþiei, rezultatele muncii lor concretizându-se în adevãrate 

minunãþii prinse cu ºnur alb-roºu. Activitatea cadrelor didactice nu face decât sã le dezvolte capacitatea 

copiilor de a coopera ºi de a-ºi exprima liber opinia în diferite situaþii  

 

 

Prof. Dochiu Raluca 

Prof. Tuþa Ciobanu 
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 Prevederi generale  
1. Sãptãmâna 2-6 aprilie 2012 va fi dedicatã activitã?ilor educative extracurriculare ?i 
extra?colare, în cadrul programului numit ”?coala altfel”. În aceastã sãptãmânã nu se 
organizeazã cursuri conform orarului obi?nuit al unitã?ii de învã?ãmânt, iar programul 
”?coala altfel” se va desfã?ura în conformitate cu un orar special.  

2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor pre?colari/elevilor ?i a 
cadrelor didactice în activitã?i care sã rãspundã intereselor ?i preocupãrilor diverse ale 
copiilor pre?colari/elevilor, sã punã în valoare talentele ?i capacitã?ile acestora în diferite 
domenii, nu neapãrat în cele prezente în curriculumul na?ional ?i sã stimuleze 
participarea lor la ac?iuni variate, în contexte nonformale.  

3. În perioada 2-6 aprilie 2012, Ministerul Educa?iei, Cercetãrii, Tineretului ?i Sportului 
organizeazã fazele na?ionale ale olimpiadelor ?colare pe discipline de învã?ãmânt ?i, 
dupã caz, ale concursurilor ?colare.  

4. În programul ”?coala altfel”, elaborat ?i organizat de fiecare unitate de învã?ãmânt, 
vor fi inclu?i to?i copiii pre?colari/elevii ?i toate cadrele didactice care nu participã la 
faza na?ionalã a olimpiadelor ?i concursurilor ?colare.  
 
Planificarea ?i aprobarea programului  
5. Pentru elaborarea programului de activitã?i, în timpul primului semestru, se vor 
solicita propuneri elevilor, la orele de dirigen?ie ?i cadrelor didactice, în cadrul ºedinþelor 
comisiilor metodice. Dupã colectarea propunerilor, se vor desfã?ura dezbateri în 
colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral ?i în comitetul 
reprezentativ al pãrin?ilor, în vederea adoptãrii programului agreat de majoritatea 
elevilor ºi a cadrelor didactice.  

6. Modalitatea de selec?ie a activitã?ilor propuse se decide la nivelul unitã?ilor de 
învã?ãmânt ºi presupune implicarea, în egalã mãsurã, a elevilor, a cadrelor didactice, a 
pãrin?ilor, astfel încât proiectele ?i activitã?ile selectate sã corespundã obiectivelor 
educaþionale specifice comunitãþii ?colare, fiind un rezultat al op?iunilor acesteia.  

7. Tipurile de activitã?i care se organizeazã în sãptãmâna men?ionatã, durata acestora, 
modalitã?ile de organizare ºi responsabilitãþile se stabilesc în consiliul profesoral ºi se 
aprobã de consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt 
 

Prof Rãdiþa Nica 

ªcoala ºi studiul trebuie sã aibã prioritate în faþa altor tentaþii specifice vârstei!Este, însã, momentul în care putem sã 

desfãºurãm activitãþi pe placul nostru în cadrul ºcolii. Este timpul în care putem acþiona , interacþiona, ne putem implica 

ºi putem multiplica iniþiativele noastre  în dezvoltarea vieþii comunitãþii ºcolare. Acest element va face din ºcoalã o 

plãcere ºi nu o obligaþie. Învãþarea cunoaºte mai multe forme , educaþia non-formalã  fiind una din componentele ce nu 

trebuie neglijate. 

 

ªCOALA ALTFEL ! 

                             INVIEREA DOMNULUI 

“Cine sunt acei ce iubesc pe Dumnezeu din tot sufletul?  
Fie ca ei sa se bucure de aceasta mareata sarbatoare!  
Cine sunt acei ce slujesc Domnului cu credinta?  
Fie ca ei sa se veseleasca intru Domnul!  
Cine sunt aceia ce sunt vlaguiti de atata post?  
Acum isi vor primi rasplata mult dorita!  
Cei ce au muncit cu ravna inca din cel dintai ceas,  
Sa-si primeasca rasplata ce li se cuvine;  
Cel care a venit dupa al treilea ceas,  
Sa se bucure si acela de marea Sarbatoare!  
Si cel ce a venit dupa al saselea ceas,  
Sa nu se indoiasca; pentru ca nu va ramane pe dinafara!  
Iar cel ce a sosit in cel din urma ceas,  
Sa nu-i fie frica de intarzierea sa!  
Pentru ca Domnul este binevoitor si primeste si pe ultimul venit  
El da pace celui ce vine in ultima clipa  
asa cum da si celui ce a trudit din primul ceas.  
Unuia ii da, iar pe celalalt il indestuleaza.  
El pretuieste truda si saluta curajul.  
El onoreaza atat faptele cat si gandurile bune.  
Sa ne bucuram cu totii de bunavointa Domnului!  
Cel dintai si cel de pe urma sosit sa primeasca aceeasi rasplata;  
cel bogat si cel sarac sa se bucure deopotriva!  
Cel harnic dar si cel molcom sa sarbatoreasca aceasta sfanta zi!  
Cel ce a postit cat si cel ce nu a postit  
sa se bucure azi de Masa cea plina de bunatati!  
Mancati cu toti din vitelul cel gras!  
Sa nu ramana nimeni flamand. Sorbiti cu totii din paharul credintei.  
Bucurati-va de maretia bunatatii Sale!  
Nimeni sa nu fie trist pentru ca este sarac,  
pentru ca imparatia lui Dumnezeu ne-a fost dezvaluita!  
Sa nu fie nimeni abatut din cauza pacatelor sale;  
pentru ca iertarea ne-a venit din mormantul Domnului.  
Sa nu fie nimeni infricosat de moarte,  
pentru ca moartea Mantuitorului ne-a eliberat pe noi!  
El a calcat pe moarte si a invins-o.  
El a distrus taramul mortii cand a coborat in el;  
l-a bagat in spaima cand acela a incercat sa muste din carnea Sa.  
 
HRISTOS a inviat si tu moarte ti-ai pierdut puterea!  
Hristos a inviat si cei rai s-au prabusit!  
Hristos a inviat si ingerii se veselesc!  
Hristos a inviat si viata a invins moartea!  
Hristos a inviat cu moartea pre moarte calcand;  
Si celor din mormanturi viata le-a daruit!  
Ca Lui I se cuvine Gloria si Puterea acum si in vecii vecilor.  
Amin!”                     CUVANTUL LA INVIERE AL SFANTULUI IOAN GURA DE AUR 

Prof. Maria Ostrinceanu 
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Poezia în luna aprilie  

 
La Paºti - George Coºbuc 

Prin pomi e ciripit si cant, 

Vazduhu-i plin de-un rosu soare 

Si salciile-n alba floare- 

E pace-n cer si pe pamant. 

Rasuflul cald al primaverii 

Adus-a zilele-nvierii. 

Si cat e de frumos in sat! 

Crestinii vin tacuti in vale 

Si doi de se-ntalnesc in cale 

Isi zic:Hristos a inviat! 

Si rade-atata sarbatoare 

Din chipul lor cel ars de soare. 

Pe deal se suie-ncetisor 

Nevaste tinere si fete, 

Batrani cu iarna vietii-n plete; 

Si-ncet, in urma tuturor, 

Vezi sovaind cate-o batrana 

Cu micul ei nepot de mana. 

De Paºti - Tudor Arghezi 

La toate lucarnele si balcoanele 

Au scos din cer ingerii icoanele 

Si-au aprins pe scari 

Candele si lumanari. 

Orasele de sus, in sarbatoare, 

Au intins velnite si covoare, 

Si ard in potire 

Mireasma subtire. 

Si din toate ferestrele odata, 

Mii si sute de mii, 

Heruvimii fac cu mana bucalata 

La somnorosii copii. 

Valeriu Gafencu - Imn al invierii  

Va cheama Domnul slavei la lumina, 

Va cheama mucenicii-n vesnicii, 

Fortificati biserica crestina 

Cu pietre vii zidite-n temelii. 

Sa creasca-n inimile voastre 

Un om nascut din nou armonios, 

Pe sufletele voastre sa se-mplante 

Pecetea Domnului Iisus Hristos. 

Un clopot tainic miezul noptii bate 

Si Iisus coboara pe pamant; 

Din piepturile noastre-nsangerate 

Rasuna Imnul Invierii sfant. 

Veniti crestini, luati lumina 

Cu sufletul smerit, purificat; 

Veniti flamanzi, gustati din cina, 

E nunta Fiului de Imparat 

 

Nicolae Iorga - Nu l-au cunoscut  

Oricat de sfant era Iisus 

Si cat de lamurit prin lut 

Vedeai pe cel venit de sus 

Si ai sai nu l-au cunoscut. 

A trebuit ca trupul sau 

De mucenic sa-l bata-n cuie 

Ca sa se-arate Dumnezeu 

Si ca la ceruri sa se suie. 

CE TRIST E SÃ AJUNGI BÃTRÂN! OARE MAI POÞI FI FERICIT LA 
ACEA VÂRSTÃ? 
 
Aceasta e problema ce îi frãmântã pe mulþi oameni ajunºi la o anumitã vârstã 
înaintatã, la vârsta pensionãrii ºi trecerea de la o activitate intensã la o 
activitate mai „lentã”, mai „forþatã”, practic la o inactivitate venitã pentru mulþi 
prea devreme.  
 
ªi mulþi oameni se întreabã, pe bunã dreptate, dacã la o vârstã înaintatã mai 
poþi fi fericit, mai poþi „gusta” acel sentiment pe care þi-o dã fericirea? 
 
Este o vreme în care tinerii nu te mai „bagã în seama”, foºtii colegi de serviciu 
„te uitã” iar cunoºtinþele sau mulþi prieteni „te ocolesc”, te uitã sau, pur ºi 
simplu nu te mai cautã deoarece pentru ei nu mai „eºti util” sau nu mai au „nici 
un câºtig” de pe urma prieteniei cu tine. Prin aceste stãri sufleteºti trec, din 
pãcate, aproape toþi pensionarii dupã o viaþã închinatã muncii ºi activitãþilor 
dedicate societãþii sau colectivitãþilor în care au trãit. ªi pe bunã dreptate, ei îºi 
spun în fiecare zi: „……. Dacã aceasta înseamnã fericire, mai bine fãrã ………!” 
 
ªi ce „dureros” este acest sentiment pentru cei în vârstã, ce decepþionaþi se 
simt bãtrânii care „sunt uitaþi” sau nu mai sunt cãutaþi cu toate cã experienþa 
lor de viaþã ºi activitate le mai permit sã facã încã multe activitãþi benefice în 
folosul societãþii. Dar, în locul lor sunt „cãutaþi” unii ale cãror competenþã 
profesionalã este discutabilã, ºi singurul lor „argument de viaþã” este „gura 
mare” cu care încearcã sã convingã oamenii sau chiar un electorat cã probabil 
mai fac ceva.  
 
Parcã în zilele noastre nici nu mai e valabil acel slogan potrivit cãruia „…….cine 
nu are bãtrâni, sã-ºi cumpere…..”, parcã au venit la modã alte sloganuri mai 
actuale.  
Aceºtia însã uitã cã vremea trece ºi vor, nu vor, vor ajunge ºi ei pensionari ºi 
niºte oameni bãtrâni care vor fi uitaþi de cei pe care i-au ajutat cândva, de cei 
pentru care au fãcut poate mult bine, dar atunci va fi prea târziu ºi ei vor „fi 
obligaþi” sã guste din „paharul amar al bãtrâneþii” ºi al timpului în care nimeni 
nu te mai cautã ca sã te salute mãcar. 
 
Oare totuºi ce este fericirea de la o anumitã vârstã în sus??? Poate îmi dã cineva 
un rãspuns care sã aducã ºi bãtrânilor puþinã fericire în suflet pentru anii pe 
care îi mai au de trãit! 
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OBICEIURI DE PAªTE LA ROMÂNI 

Sãrbãtoarea Paºtelui este pentru români, alãturi de Crãciun, cea mai importantã din an, pentru care 

fiecare familie se pregãteºte cu mult timp înainte prin postul þinut cu atâta evlavie. 

In biserica ortodoxã oamenii se pregãtesc pentru întâmpinarea sãrbãtorilor de Paºti prin "postul 

Paºtelui" numit ºi "Postul Cel Mare", post care dureazã 48 de zile. In mod oficial, postul începe dupã 

"Duminica iertarii", în ziua de luni a sãptãmânii a 7-a de dinaintea sãrbãtorii de Paºti. 

      Ultima sãptãmânã din Postul Paºtelui se numeºte "Sãptãmâna Patimilor" ºi începe în duminica 

Florii lor, duminica în care se comemoreazã intrarea lui I isus în Ierusalim. "Sãptãmâna Patimilor" 

comemoreazã prinderea lui I isus, crucificarea ºi moartea Lui. In acestã ultimã sãptãmânã, multe 

biserici þin slujbe în fiecare searã, slujbe numite "Denie". De luni pânã joi se comemoreazã ultima 

masã, prinderea ºi închiderea lui I isus. Ziua de joi se numeºte "Joia Mare". Vineri, numitã "Vinerea 

Mare" se comemoreazã crucificarea ºi moartea lui I isus pe cruce. In aceastã zi, se þine "post negru", 

adicã nu se mãnâncã nimic. 

 Deºi aceastã sãrbatoare reprezintã pentru toþi românii Învierea Domnului I isus Hristos, ea se 

sãrbãtoreºte oarecum diferit în regiunile Romaniei. Astfel...  

      In Bucovina, fetele se duc în noaptea de Inviere în clopotniþã ºi spalã limba clopotului cu apã 

neînceputã . Cu aceastã apã se spalã pe faþã în zorii zilei de Paºti, ca sã fie frumoase tot anul ºi aºa 

cum aleargã oamenii la Inviere când se trag clopotele la bisericã, aºa sã alerge ºi feciorii la ele. 

Flãcãii trebuie sã se ducã cu flori la casele unde locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, 

pentru a îºi arãta consimþãmântul la sentimentele lor, trebuie sã le ofere un ou roºu. 

      In zona Campulung Moldovenesc, datina se deosebeºte prin complexitatea simbolurilor, a 

credinþei în puterea miraculoasã a rugaciunii de binecuvântare a bucatelor. In zorii zilei de 

duminicã, credincioºii ies în curtea bisericii, se aºeazã în formã de cerc, purtând lumânãrile aprinse 

în mânã, în aºteptarea preotului care sã sfinþeascã ºi sã bine-cuvânteze bucatele din coºul pascal. 

In faþa fiecãrui gospodar este pregãtit un astfel de coº, dupa orânduiala strãmoºilor. In coºul 

acoperit cu un ºervet þesut cu model specific zonei sunt aºezate, pe o farfurie, simbolurile bucuriei 

pentru tot anul: seminþe de mac (ce vor fi aruncate în râu pentru a alunga seceta), sare (ce va fi 

pãstratã pentru a aduce belºug), zahãr (folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), fãina(pentru ca 

rodul grâului sã fie bogat), ceapã ºi usturoi (cu rol de protecþie împotriva insectelor). Deasupra 

acestei farfurii se aºeazã pasca, ºunca, brânza, ouãle roºii, dar ºi ouãle încondeiate, bani, flori, peºte 

afumat, sfeclã roºie cu hrean, ºi prãjituri. Dupã sfinþirea acestui coº pascal, ritualul de Paºti se 

continuã în familie. 

      La Cãlãraºi, la slujba de Inviere, credincioºii aduc în coºul pascal, pentru binecuvântare, ouã 

roºii, cozonoc ºi cocoºi albi. Cocoºii sunt crescuþi anume pentru împlinirea acestei tradiþii. Ei vestesc 

miezul nopþii: datina din strãbuni spune cã, atunci când cocoºii cântã, Hristos a inviat! Cel mai 

norocos este gospodarul al cãrui cocoº cântã primul. Este un semn cã, în anul respectiv, în casa lui 

va fi belºug. Dupã slujbã, cocoºii sunt dãruiþi oamenilor sãraci. 

      O foarte frumoasã datinã se pãstreazã în Maramureº, zona Lãpuºului. Dimineaþa în prima zi de 

Paºti, copiii(pânã la vârsta de 9 ani) merg la prieteni ºi la vecini sã le anunþe Invierea Domnului. 

Gazda dãruieºte fiecãrui urãtor un ou roãu. La plecare, copiii mulþumesc pentru dar ºi ureazã 

gospodarilor "Sãrbãtori fericite!". La aceastã sãrbãtoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un 

bãiat, pentru cã în acea gospodãrie sã nu fie discordie tot restul anului. 

      In Banat, la micul dejun din prima zi de Paºti, se practicã tradiþia tãmâierii bucatelor. Apoi, 

fiecare mesean primeºte o linguriþã de paºti (vin+pâine sfinþitã). In meniul acestei mese festive se 

include ciolanul de porc fiert, ouã albe ºi mâncãruri tradiþionale, dupã acestea se continuã masa cu 

fripturã de miel. 

      In Tara Moþilor, în noaptea de Paºti se ia toaca de la bisericã, se duce în cimitir ºi este pãzitã de 

feciori. Iar dacã nu au pãzit-o bine, ºi a fost furatã, sunt pedepsiþi ca a doua zi sã dea un ospãþ, 

adicã mâncãruri ºi bãuturi din care se înfruptã atat "hoþii", cât ºi "pãgubaºii". Dacã aceia care au 

încercat sã fure toaca nu au reuºit, atunci ei vor fi cei care vor plãti ospãþul. 

      In Þara Bârsei, în jurul Braºovului, se face o petrecere care adunã întreaga comunitate – obiceiul 

Junii Braºovului. Grupurile de tineri, organizate asemeni cetelor de cãluºari sau de colindãtori, cu 

vãtaf ºi casier, strâng ouã de la tinerele fete, dupã care se merge cãtre Pietrele lui Solomon, la 

picnic, unde vor avea loc întreceri. Cea mai cunoscutã ºi îndrãgitã dintre ele este aruncarea 

buzduganului. 

      In Moldova, în dimineaþa urmãtoare dupã noaptea Invierii se pune un ou roºu ºi unul alb într-un 

bol cu apã ce trebuie sã conþinã monezi, copii trebuie sã ºi clãteascã faþa cu apã ºi sã ºi atingã 

obrajii cu ouãle pentru a avea un an plin de bogãþii. 

Fie ca spiritul Sfânt al Sârbãtorilor de Paºte sã vã lumineze sufletele ºi casele! Dumnezeu sã vã 
binecuvânteze ºi sã vã ocroteascã! ... 

PAªTE FERICIT! 
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