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Despre bâlciul de Sfânta Mărie 
„Cu o tradiţie veche în viaţa 
comunei se înscrie bâlciul anual 
de la Bistriţa care are loc la 15 
august. Într-o atmosferă 
pitorească, la acest bâlci se 
întâlnesc şi acum, ca şi altădată, 
oameni din comună sau din alte 
zone, spre a-şi vinde mărfurile 
sau a face cumpărături. 

 
Foto – Ion Stoican 

În trecut, bâlciul reprezenta 
unicul prilej de a se întâlni multă 
lume, de a vedea multe mărfuri 
şi oameni îmbrăcaţi în minunate 
costume populare. Veneau aici 
vestite tarafuri de lăutari din 
partea locului, iar la doina fl 
uierului se avântau în horă, la 
brâu şi chindie, băieţi şi fete de 
pretutindeni. 
Elementele tradiţionale din 
creaţia locală cunosc 
transformări determinate de 
noile schimbări din viaţa 
comunei pe plan economic, 
social şi cultural. Viaţa nouă, 
realizările obţinute, au găsit 
expresie în unele creaţii proprii 
ale costeştenilor. Un exemplu îl 
constituie cântecul ”Foicică, 
floare albastră” compus de o 
familie de lăutarii din Bistriţa, 
care evocă frumuseţea 
realizărilor şi a peisajului local. 
Foicică, floare-albastră 

Frumos e-n Bistriţa noastră, 
Şoseaua s-a asfaltat, măi 
Vin turişti din Bucureşti, 
C-avem locuri pitoreşti 
De ţi-e drag să le priveşti, măi. 
De priveşti din depărtare 
Arnota frumos ţi-apare 
Defileu-ncântător 
Ţi-atrage ochii uşor. 
De cum îţi arunci privirea 
Îţi apare cariera 
Căci e mare şi bogată 
Cum n-a fost ea niciodată. 
Piatră de calcar se scoate, 
Se transportă mai departe, 
O duc la Govora 
Şi scoate sodă din ea. 
Oamenii muncesc cu spor 
Şi li-i traiul mai uşor, 
Şi li-i viaţa fericită 
Că partidul îi ajută. 
Informaţii culese de la Stoica 
Mirona, elevă în clasa a VI-a la 
Scoala Generală Costeşti” 
 
Monografia istorico-etnografică a 
comunei Costești - județul Vâlcea 
– autor, profesor Nicolae Făulete 

*** 
15 august – Sfânta Maria Mare 
 

 
 

În Panteonul românesc, Fecioara 

Maria este identificată în mai 

multe ipostaze: Sântămăria Mare 

(15 august), Sântămăria Mică (8 

septembrie) cu sinonimele 

Maicii Precesta Mare şi Precesta 

Mică. 

Maica Precesta este numele 

popular al Fecioarei Maria, care 

are trăsăturile Zeiţei neolitice şi 

este invocată în momentele de 

cumpănă. 

Sântămăria Mare deschide o 

perioadă importantă a nunţilor 

(16 august - 14 noiembrie), a 

târgurilor şi iarmaroacelor de 

toamnă, a praznicelor de 

pomenire a morţilor, dar şi a 

pomenilor date pentru cei vii. 

Sântămăria Mare este cea mai 

îndrăgită divinitate feminină a 

Panteonului românesc, pe care 

fetele o invocă pentru grăbirea 

căsătoriei, femeile pentru 

uşurarea naşterii, păgubiţii 

pentru prinderea hoţilor, 

descântătoarele pentru 

vindecarea bolilor. 

În satele noastre, acum se 

angajează pândarii pentru vii şi 

se spune ca se „leaga" ciocul 

păsărilor pentru a nu mai putea 

strica boabele de struguri. 

În această zi se celebrează şi 

Ziua Marinei, Maica Domnului 

fiind patroana marinarilor. 
Maria Golban Șomlea - etnolog 

*** 

Găluște cu prune: 

1 kg de cartofi, 200 g făină, 4 

linguriţe de zahăr, 4 linguriţe de 

ulei şi 2 linguriţe rase de sare, 

câteva linguri de pesmet, 

scorțișoară măcinată, un pachet 

de unt. 

Preparare: 

Cartofii se fierb în coajă şi apoi 

se curăţă, se dau prin răzătoarea 

mare şi se pun într-un castron 

încăpător. Se adauga restul 

ingredientelor și se face un aluat 

moale care se modelează în sfere 

mici. In mijlocul lor se pun 

prune, vișine, jumătăti de caise.  

Într-un vas se pune apă să fiarbă, 

şi apoi se dă drumul la câte o 

găluşcă, uşor, în apa care 

clocoteşte. Sunt fierte atunci 

când se ridică la suprafaţă. Se 

scot din vas cu spumiera şi se 

pun pe un platou. Se dau printr-

un amestec de pesmet, zahăr şi 

scorţişoară măcinată, apoi se 

toarnă deasupra lor un pachet de 

unt topit în tigaie, sau margarină 

în loc de unt, dacă le faceţi în 

post. Poftă bună! 
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Primăria ne informează: 

 

Inundațiile au provocat din nou 

pagube însemnate.  

Vor fi refăcute punțile pietonale 

în zonele Fulgești, Pretorian, 

Popescu Marcel și Crăcană 

Maria. 

Se lucrează pe Valea Stuparului, 

vale cu o lungime de 

aproximativ 2 km, pentru 

reabilitare. Torenții puternici au 

adus până în drumul comunal tot 

ce au întâlnit în cale, piatră, 

lemn, pământ. 

Se lucrează pe drumurile de 

interes local, la Poarta Călinii, 

Bologa, DC 204 (Șontrop – 

Duducă), Târsa. 

 

*** 

Consiliul Local 

       Art. 1.- Se convoacă în 

şedinţa ordinară Consiliului 

local al comunei Costeşti, 

judeţul Vâlcea, în data de 27 

iulie 2016, orele 13:00, la sediul 

Consiliului local al comunei 

Costeşti, având la ordinea de zi:  

      1. Proiect de hotărâre cu 

privire la  încetarea de drept a 

mandatului de consilier al 

domnului Butoi Dumitru; 

      2.  Proiect de hotărâre cu 

privire la validarea unui mandat 

de consilier  ; 

      3. Proiect de hotărâre cu 

privire la încetarea de drept a 

mandatului de consilier al 

domnului Popescu Valeriu; 

      4. Proiect de hotărâre cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului local; 

      5. Proiect de hotărâre   cu 

privire la stabilirea unor măsuri 

referitoare la organizarea 

bâlciului anual şi a manifestaţiei 

„Festivalul Romilor”; 

      6.  Proiect de hotărâre cu 

privire la rectificare buget pe 

anul 2016; 

      7. Proiect de hotărâre  cu 

privire la reorganizarea 

Compartimentului Gospodărie 

Comunală din structura 

aparatului de specialitate al 

primarului comunei Costeşti în  

serviciu public de interes local 

cu personalitate juridică 

organizat în subordinea 

Consiliului  Local al comunei 

Costeşti; 

      8. Proiect de hotărâre cu 

privire la transformarea unei 

funcţii publice vacante de 

execuţie din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului 

comunei Costeşti  ;  

      9. Proiect de hotărâre cu 

privire la aprobarea proiectului 

tehnic privind realizarea 

obiectivului „Punte pietonală 

punct Bistriţa Zăvoi, în comuna 

Costesti, judeţul Vâlcea”; 

   10. Proiect de hotărâre cu 

privire la aprobarea susţinerii 

financiare a Asociaţiei Sportive 

Minerul Costeşti pentru 

activitatea sportivă desfăşurată 

de echipa de fotbal în anul 2016. 

*** 

„Pune-te la treabă din toată 

inima şi vei reuşi. Competiţia este 

atât de mică...” 

                           Elbert Hubbard 

 

 
Foto – arhiva personală 

Un băiat care m-a impresionat 

totdeauna prin seriozitatea lui 

este Cristian Huruială. Iubește, 

deopotrivă, literatura și 

matematica, iubește fotbalul și 

muncește alături de părinți în 

gospodărie. A terminat școala 

gimnazială și în urma 

examenului de admitere a 

devenit elev al Colegiul 

National Militar "Mihai 

Viteazul" din Alba-Iulia. Un 

binemeritat loc treisprezece din 

cele o sută de locuri disponibile. 

Felicitări, Cristian! 

 

*** 

Tineri pentru România 

 

„Il est certain que jamais nous 

n'oublierons l'hospitalité 

roumaine.” Lucas Moutiaux - 

Rouge Fossé de Floreffe 
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Timp de zece zile un grup de 

voluntari scuți din Belgia au 

desfășurat, alături de tineri 

români, diverse activități. Am 

încercat astfel să dăm și noi o 

mână de ajutor  având în vedere 

că nevoile comunității sunt 

destul de mari și mai ales că 

inundațiile au făcut din nou 

pagube deosebite. 

Tinerii scuți au fost extrem de 

serioși în fiecare activitate 

desfășurată fie că a fost la vopsit 

pereții, la săpat sau la jocurile cu 

copiii. La fiecare nouă 

provocare au răspuns cu plăcere.  

Am mers împreună în drumeții, 

am fost în Parcul Buila-

Vânturarița, la mânăstiri și 

peșteri, în excursie la mânăstirea 

Hurezi. Am cunoscut tineri 

minunați, plini de voie bună, 

serioși: Lucas, Kevin, Louis, 

Sarah, Laurrine, Charles, Victor, 

Mathieu, Corintin, Romain, 

Henri.  

Au fost alături de noi: Diana, 

Denisa, Gabriela, Andreea, 

Andrada, Ștefan, Alin și Vlad. 

Cred că prietenul nostru Teo, 

prezent la jocuri, nu va uita prea 

curând antrenamentul pe care l-a 

făcut cu, de acum, prietenul lui, 

Louis. 

Redau câteva dintre rândurile 

scrise de scuți: 

”O călătorie de neuitat, persoane 

super, mulțumesc pentru 

primire.” 

Gayal, de soleil et d”ombre 

„ Eu nu am mai avut niciodată 

parte de o primire așa frumoasă, 

ma întorc în Belgia cu amintiri 

minunate.” 

Galago, Chemin de Traverse 

”Un super sejur pe care nu îl voi 

uita curând. O experiență de 

neuitat. Sunt forte fericit că am 

venit în România, locuitorii sunt 

foarte primitori. Multe amintiri 

în mintea mea.” 

Tarpa, Cristal de Roche 

„O experiență unică într-o foarte 

bună companie. Mulțumesc 

pentru primirea călduroasă, 

bogăția descoperirilor. Merci – 

Mulțumesc!” 

Bondicoot, Charlie Chaplin 

„Sejur de neuitat în compania 

voastră!! Cu peisaje superbe și o 

primire incredibilă, nu am avut 

niciodată parte de o primire atât 

de călduroasă. Mulțumesc 

tuturor celor ce ne-au însoțit!” 

Victor 

 „ Mulțumesc pentru acest sejur! 

Primirea a fost 

incomparabilă.Nu o să vă uit 

niciodată! Sper să revin cât de 

repede… 

Sarigue 

„Un mare mulțumesc pentru 

primirea și generozitatea 

voastră.” 

Bossoris, Petit Prince 

A fost un sejur „nebun”! Am 

petrecut momente superbe cu 

persoane minunate.” 

Bengal, Vent en poupe 

 

 

Cuvintele ”șefilor”: 

„Nu găsesc cuvinte atât de bune 

în vocabular pentru a exprima 

gratitudinea, tuturor celor ce ne-

ați primit, transportat, ghidat. 

Sunteți cea mai frumoasă 

experiență scout și umană din 

viața mea. 

Mulțumesc, tuturor! 

Lucas Morgay, couleur café 

Montiaux 

Mulțumesc pentru această 

magnifică experiență de viață. O 

ospitalitate pe care nu o voi uita 

niciodată! Pe curând! 

Louis Alpaga Yellostone 

„Mulțumesc mult pentru această 

experiență minunată. Vă spun, 

pe curând!” 

Kévin Suricate Bonza 

 

*** 

„Săptămâna noastră în limba  

 
 

franceză” a continuat cu vizita unui 

prieten de la Asociația Mocapi din 

Amiens, asociație care se ocupă de 

schimburi de experiență în România 

și Republica Moldova. Astfel, în 

acest an, spre exemplu, medici din 

Republica Moldova au fost prezenți 

în spitalele, din Franța, pentru copii 

cu deficiențe de auz. 

Jean Rivera este secretarul acestei 

asociații dar lucrează și într-o 

școală dintr-un cartier defavorizat 

din Amiens. Vine în România de 

șase ani. Mi-a mărturisit că iubește 

această țară cu oameni extrem de 

ospitalieri.  

În fiecare an sărbătorește alături de 

comunitatea din Amiens ziua de 1 

Decembrie. 

Dialogul cu tinerii prezenți în 

bibliotecă a fost o provocare pentru 

el. Lucrează cu elevi care au sub 10 

ani. Prietenii bibliotecii prezenți la 

dialog au avut vârste cuprinse între 

10 și 16 ani. 

*** 

Un lucru care m-a impresionat, la 

fiecare dintre turiștii străini pentru 

care am fost ghid (de ocazie), a fost 

acela că se informează dinainte 

despre locul în care vin, despre 

istoria locală, tradiții și obiceiuri. 

Nici Jean Rivera nu a făcut 

excepție. Cunoștea foarte multe 

lucruri din ghiduri turistice și de pe 

pagina bibliotecii noastre. 

 

*** 

„Cel care mută un munte 

începe întotdeauna prin a 

îndepărta pietrele mai mici.”  

                                Confucius       

 
Foto – Anamaria Magdalena Goșoiu 

 

Felicitări, elevilor din Costești 

care au obținut rezultate 

frumoase la probele de la BAC – 

2016 și examenul de capacitate: 

 

BAC 

Mituțoiu Florin Stelian 

Stănescu Roxana Mihaela 

Chipurici Alexandra Elena 

Popescu Alexandra 

Nistor Laurențiu Dumitru 

Badea Delia Mihaela 

Lazăr Beatrice 

Ispas Elena Bianca 

Popescu Teodora 

Goșoiu Anamaria Magdalena 

Fulgescu Ionuț Alexandru 

Cîrstoiu Andreea Elena 

Jidoveanu Daniela Elena 

 
Examenul de capacitate: 

Huruiala Cristian 

Diaconu Ana Maria 

Ilea Andrada 

Ivan Luiza 

Jidoveanu Irina 

Istocescu Teodora 

Alpopa Robert 

Succes pe mai departe! 

 

 
Foto – Școala „Ferigile” 

 

*** 

Obiceiuri aproape uitate 

Când vorbim despre obiceiuri 

care se pierd ușor, ușor, putem 

adăuga și pe acela de a folosi 

natura și „leacurile” ei. 

La țară, în fiecare gospodărie, se 

mai adună și usucă: 

 
- podbalul (flori şi frunze) 

pentru tuse şi bronşită 

- coada şoricelului,  pentru 

tratarea afecţiunilor de stomac, 

hepatice și mărirea poftei de 

mâncare 

- flori şi frunze de păducel 

pentru prepararea ceaiurilor cu 

acţiune calmantă asupra 

tulburărilor cardiace sau de 

natură nervoasă. 

- muşeţelul  este folosit în 

tratarea durerilor de stomac, 

uşurează digestia, măreşte pofta 

de mâncare și este  folosit  în 

tratarea bolilor de ochi 

- sunătoarea, din ale cărei flori 

se prepară ceai pentru 

ameliorarea durerilor de stomac 

și ficat 

- teiul din ale cărui flori se fac 

ceaiuri, care sunt un bun 

calmant contra răcelii, și 

durerilor de gât  

- florile de soc – folosite pentru 

ceai, bun în tratarea celor 

bolnavi de răceală; 

- măselariţă – folosită pentru 

ameliorarea durerilor de măsele; 

- pelinul – folosit pentru 

vindecarea arsurilor; 

- frunza de dud alb este folosită 

sub formă de ceai, bun pentru 

tratarea celor care suferă de 

inimă. 

Cei care au primit moștenire o 

asemenea învățătură, continuă să 

recolteze și să facă în propria 

gospodărie diverse produse care 

îi ajută la menținerea sănătății. 

 

Se spune că plantele de leac se 

recoltează până la Sfântă Maria 

Mare, 15 august.  


