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Moșii de iarnă - un obicei care 
se păstrează și în Costești 

Biserica Ortodoxă face 
pomenirea celor trecuți la cele 
veșnice, anul acesta pe 5 
martie. Această sâmbătă este 
cunoscută în popor sub 
denumirea "Moșii de iarnă". 
Exista pomenirea morților, 
pentru că Biserica nu vede în 
moarte sfârșitul existenței 
omului. 

 

Simion Florea Marian menționa 
în lucrarea "Trilogia vieții", "că 
pe tot parcursul anului, în 
spațiul românesc există 20 de 
zile de Moși". Cuvântul "moși" 
vine de la "stramoși", și se 
referă la persoanele trecute la 
cele veșnice. Cu apelativul 
"moși" sunt numiți nu doar 
morții, ci și principalele 
sărbători ce le sunt consacrate, 
precum și pomenile făcute 
pentru ei. Din zilele de Moși 
amintim: "Moșii de primăvară" 
(de Măcinici), "Moșii de vară" 
(sâmbăta dinaintea Rusaliilor), 
"Moșii de toamnă" (în prima 
sâmbătă din luna noiembrie), 
"Moșii de iarnă" (sâmbătă 
dinaintea Duminicii lăsatului sec 
de carne). 

*** 

Zilele Babelor 

Potrivit tradiției, primele nouă 
zile ale lunii martie sunt 
considerate babe. Este vremea 
în care fiecare femeie iși alege o 

babă pentru a afla cum îi va fi 
sufletul și norocul pâna la 
sosirea babelor din anul 
următor. Astfel, zilele 
luminoase, însorite sunt 
aducătoare de fericire, noroc și 
belsug, în timp ce vremea rece, 
cu ploi și ninsori înseamna 
lacrimi, necazuri, sărăcie, 
neîmpliniri. 

Mitul babelor este asociat în 
cultura populară cu Baba 
Dochia. Legenda spune că Baba 
Dochia avea un fiu, Dragobete, 
care i-a dus acasă noră 
împotriva voinței ei. Pentru a-și 
necăji nora, într-o zi rece de 
iarnă, i-a dat acesteia un caier 
de lână neagră și a trimis-o la 
râu să-l spele, spunându-i să nu 
se întoarcă până când lâna nu 
devine albă. Fata a încercat să 
spele lâna, dar chiar dacă 
degetele sale au început să 
sângereze, culoarea lânii 
rămânea tot neagră. De 
disperare, pentru că nu se putea 
întoarce acasă la soțul iubit, a 
început să plângă. Impresionat 
de durerea fetei, Domnul Iisus 
Hristos i-a apărut în cale și i-a 
dat o floare roșie, spunându-i să 
spele lâna cu ea. Mulțumindu-i, 
fata a pus floarea în apă, a 
spălat lâna și a constatat cu 
uimire că lâna s-a albit. Fericită 
că a reușit să ducă la bun sfârșit 
această sarcină grea fata se 
întoarce acasă. Auzind povestea 
fetei, Baba Dochia se înfurie 
crezând că este primăvară, 
deoarece Mărțișor îi putuse 
oferi o floare fetei. Pornește 
îmbrăcată în nouă cojoace 
(unele variante povestesc de 
12) în căutarea primăverii. Pe 
parcursul călătoriei soarele 
puternic o face să își scoată 
rând pe rând, cele nouă cojoace 
pe care le purta, până rămâne 
fără nici unul. Vremea se 

schimbă brusc și Baba Dochia 
îngheață. 

*** 

Pe 9 martie, creștinii ortodocși îi 
celebrează pe cei 40 de 
mucenici din Sevastia. În mod 
tradițional, bucătăriile 
românilor se umplu de 
miresme. Femeile pregătesc 
colaci speciali, acoperiți cu 
miere și nuci, sau prepară 
mucenici fierți, celebrând 
trecerea frigului și a vremii 
înșelătoare și intrarea în 
anotimpul cald, aducător de 
roade aromate și dulci 

 

Copți în cuptor și dați cu miere, 
sau fierți în oala de supă, într-o 
zeamă dulce aromată cu 
scorțișoară, mucenicii 
reprezintă una din mâncărurile 
rituale de la noi.  
Sărbătoarea mucenicilor, pe 9 
martie, s-a suprapus peste 
riturile de început ale anului 
agricol, devenind astfel o 
sărbătoare specifică, unică. În 
credinţa populară, în ziua 
mucenicilor se încheie zilele 
babelor și încep zilele moșilor, 
făcându-se trecerea clară spre 
anotimpul cald. Se spune că 
trebuie să fim veseli şi senini! 
Mucenici copți, cu miere și 
nucă 
Ingrediente: 
500 g făinăm drojdie, două 
plicuri de zahăr vanilat, 
250 ml apă,esenţă de vanilie, 
100 ml ulei (aluat), 1 gălbenuș 
frecat cu zahăr și puțin lapte, 
nucă măcinată și miere 
(topping). 
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Primăria ne informează: 

 

A fost amenajat un loc de joacă 

pentru copii în punctul La Brazi. 

 

Extindere distribuție apă în 

zona blocuri – Cariera Calcar 

Bistrița pe 2 km de rețea. 

 
 

Au fost finalizate lucrările de 

reabilitare la fântâna din 

Măgureni, la intrarea în 

comună. 

 
Se extinde locul de joacă 

pentru copii din centrul 

comunei. 

Toma Marius Peștereanu – 

primarul comunei 

 

*** 

Costești - SAT CULTURAL  

AL ROMÂNIEI 2016 . 

 

Vineri 26 februarie 2016, orele 

9.00-14.00, în urma depunerii și 

acceptării dosarului de 

candidatură al comunei noastre 

am fost invitați la Muzeul 

Național al Satului "Dimitrie 

Gusti", București pentru a 

participa în concursul de  

desemnare a titlului de  SAT 

CULTURAL  AL ROMÂNIEI 

2016 . 

SATELE CULTURALE ALE 

ROMÂNIEI este un program 

AFSR inițiat în ianuarie 2014 

sub patronajul Ambasadei 

Franței în România și a 

Delegației Wallonie - Bruxelles 

la București, cu scopul de a 

promova patrimoniul cultural și 

turistic al satului românesc. 

Comunele din România au putut 

candida la acest titlu cu condiția 

să organizeze pe parcursul 

acestui an minimum 5 

evenimente culturale – 

expoziții, festivaluri, 

concursuri, etc – în domeniul 

culturii, artei populare, 

gastronomiei și turismului 

cultural. 

Jurizarea programelor 

culturale propuse de comunele 

finaliste a constat în: 

-Calitatea, numărul și 

diversitatea evenimentelor - 50 

puncte 

-Viziunea comunei, 

prezentarea proiectelor de 

dezvoltare -  20 puncte 

-Parteneriatul - 10 puncte 

-Experiența candidatului - 10 

puncte 

-Importanța și impactul 

evenimentelor - 10 puncte 

 
Programul evenimentului : 

9.00 – 12.00 Prezentarea 

candidaturilor, jurizarea 

programelor / ofertelor 

culturale 

12.30 – 13.15 Desemnarea 

Satelor Culturale ale 

României 2016, înmânarea 

plachetelor 

13.15 Vizitarea standurilor 

expoziționale. 

 

 
Foto – Ionuț Lăzărescu 

 

Comuna Costești a intrat între 

cele 23 de comune desemnate, 

dupa depunerea candidaturii, 
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fiind selecționată dintr-un numar 

de 60 comune participante. 

Echipa comunei noastre a fost 

alcătuită din: Mihaela Silvia 

Măgureanu, bibliotecar, Elena 

Băluțoiu, membră a grupului 

Domnițele și Ionuț Lăzărescu, 

fotograf.  

Am fost sprijiniți cu pliante de 

promovare și produse 

tradiționale de: familia Didona 

si Bebe Cucu de la Cazare Casa 

Cucu, familia Nicoleta și Paul 

Modjes de la Pensiunea 

Nicoleta, familia Mihaela și Gigi 

Osiac – ferma proprie,Rodica 

Crăcană – meșter popular, 

țesături lână, Elisaveta Lăpădat 

– meșter popular, icoane pe 

lemn, familia Hermina și Gigi 

Băluțoiu- ferma proprie, 

S.C.Arnota SRL - panificație. 

Le mulțumim, tuturor! 

 

*** 

Este un titlu care ne onorează și 

ne obligă, în aceeași măsură. 

Proiectele noastre culturale pot 

fi sprijinite, în acest an, în 

măsura posibilităților, după cum 

a declarat președintele Aociației 

Satele Frumoase ale României, 

Nicolae Marghiol, Founder la 

PlayRomania.ro. 

Scopul nostru este acela de a 

promova patrimoniul cultural și 

turistic al comunei noastre și 

pentru acest lucru avem nevoie 

și de o promovare la un astfel de 

nivel. 

 

 
Foto – Ionuț Lăzărescu 

Bibliotecar – M.S.Măgureanu 

Cele 23 de SATE 

CULTURALE ALE 

ROMÂNIEI sunt : 

-Comuna Drăguș, județul 

Brașov 

-Comuna Sângeorgiu de 

Mureș, județul Mureș 

-Comuna Ciocănești, județul 

Suceava 

-Comuna Vorona, județul 

Botoșani 

-Comuna Miroslava, județul 

Iași 

-Comuna Sisești, județul 

Mehedinți 

-Comuna Șiria, județul Arad 

-Comuna Tulgheș, județul 

Harghita 

-Comuna Vadu Crișului, 

județul Bihor 

-Comuna Izvoarele, județul 

Prahova 

-Comuna Jidvei, județul Alba 

-Comuna Cândești, județul 

Dâmbovița 

-Comuna Bacia, județul 

Hunedoara 

-Comuna Horia, județul 

Constanța 

-Comuna Bonțida, județul 

Cluj 

-Comuna Ruginoasa, județul 

Iași 

-Comuna Arcani, județul Gorj  

-Comuna Costești, județul 

Vâlcea 

-Comuna Dudeștii Noi, 

județul Timiș 

-Comuna Văcăreni, județul 

Tulcea 

-Comuna Cornești, județul 

Cluj 

-Comuna Polovragi, județul 

Gorj 

-Comuna Prundeni, județul 

Vâlcea 

*** 

Legenda mărțișorului 

 

 
Un mit povestește cum 

Soarele a coborât pe Pământ 

în chip de fată preafrumoasă. 

Dar un zmeu a furat-o și a 

închis-o în palatul lui. Atunci 

păsările au încetat să cânte, 

copiii au uitat de joacă și 

veselie, și lumea întreagă a 

căzut în mâhnire. Văzând ce 

se întâmplă fără Soare, un 

tânăr curajos a pornit spre 

palatul zmeului să elibereze 

preafrumoasa fată. A căutat 

palatul un an încheiat, iar 

când l-a găsit, a chemat 

zmeul la luptă dreaptă. 

Tânărul a învins creatura și a 

eliberat fata. Aceasta s-a 

ridicat înapoi pe Cer și iarăși 

a luminat întregul pământ. A 

venit primăvara, oamenii și-

au recăpătat veselia, dar 

tânărul luptător zăcea în 

palatul zmeului după luptele 

grele pe care le avuse. 

Sângele cald i s-a scurs pe 

zăpadă, până când l-a lăsat pe 

tânăr fără suflare. În locurile 

în care zăpada s-a topit, au 

răsărit ghiocei — vestitori ai 

primăverii. Se zice că de 

atunci lumea cinstește 

memoria tânărului curajos 

legând cu o ață două flori: 

una albă, alta roșie. Culoarea 

roșie simbolizează dragostea 

pentru frumos și amintește de 

curajul tânărului, iar cea albă 

simbolizează ghiocelul, prima 

floare a primăverii. 

 

*** 

 
 

Compunere pentru Mama 

Această compunere va fi 

pentru toate mamele cu 

ocazia zilei de 8 Martie. Cred 

că ar trebui ca toți copiii, și 

chiar și adulții, care iși iubesc 

mamele să le scrie scrisori, 

compuneri sau felicitări. 

Știu că mulți le cumpărați 

buchete de flori sau cercei, 

coliere sau multe altele. Pe 

lângă acestea ar fi frumos să 

le cumpărați sau să le faceți 

felicitări pe care să scrieți, an 

de an, la rând: ”La mulți ani!” 

”Te iubesc!”… 

Ei, aceste cuvinte ar trebui să 

le spuneți în fiecare zi, 

indiferent care este aceasta, și 

nu doar printr-o felicitare. 

Eu am învățat asta dar cred că 

mulți dintre voi o știau. 

Le urez la mulți ani și multă 

sănătate tuturor mamelor, să 

fiți bucuroase și mândre de 

copiii voștri. Sunt sigură că 

acum știu să vă zică, în 

fiecare zi, ”Te iubesc, 

mami!”. 

La mulți ani, Mami! 

Cu drag, 

Doris 

Maria Doriana Trache, clasa a 

II-a, Colegiul Național 

”Mircea cel Bătrân”, 

Rm.Vâlcea  

*** 

Doriana este unul dintre 

utilizatorii de week-end și 

vacanță ai bibliotecii publice. 

Mulțumim, Doriana! 

*** 

Pentru tine, mama! 

La Școala Gimnazială 

”Ferigile” Costești, clasa 

pregătitoare îndrumată de 

doamna învățător Floricica 

Mîndreci se pregătește de 

spectacol. Pentru 8 Martie, 

Ziua Mamei, ei au pregătit un 

montaj literar-artistic. Am 

participat la una dintre 

repetițiile lor. 

 

Lucian Blaga spunea: 

”Copilaria este inima 

tuturor vârstelor.” 

 
Emoția pe care mi-au 

transmis-o prichindeii nu 

poate fi redată în cuvinte. 

Unii mai curajoși, alții mult 

mai timizi, cu toții s-au 

straduit sa-și spună ”rolul” 

cât mai bine, trăgând pe furiș 

cu ochișorii mărgelați, la 

aparatul meu de fotografiat. 

Cu siguranță își vor face 

mamele fericite, într-o zi 

dedicată, special, pentru ele. 

*** 

 
În biblioteca publică continuă 

Atelierele Primăverii. Copiii 

au pregătit mici daruri pentru 

luna martie, luna în care 

mamele vor fi, de această 

dată, cele răsfățate. 

*** 

La mulți ani, mama! 

 
Foto – Biblioteca Publică 

Scumpa mea mămică îți 

doresc tot binele din lume, sa 

fii fericită și să ai parte de tot 

ce îți dorești. 

Sunt foarte fericită că te am 

ca mamă și sper să fii și tu la 

fel. Îți mulțumesc că ai avut 

grijă de mine și că mi-ai luat 

tot ce mi-am dorit. 

Te iubesc foarte mult și îți 

mulțumesc încă o dată! 

Din partea fiicei tale, 

Carmina 

 

M.S.Măguranu, bibliotecar 


