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Noaptea Sfântului Andrei
Credințe din bătrâni despre
vreme:
În popor, vremea din noaptea
Sfântului Andrei o prevestește
pe cea a iernii. Dacă cerul va fi
fără nori, iar luna se va vedea
sus pe cer înseamnă că iarna
care va veni va fi călduroasă.
Daca cerul va fi acoperit de nori,
iar pe cer va fi lună plină, iarna
va fi încercată de zăpezi mari.
Tot de Sfântul Andrei, se rup
crenguțe de măr și se pun în
apă. Dacă înfloresc de Sfântul
Vasile, va urma un an plin de
belșug și roade. Aceste crenguțe
înmugurite, în anumite zone ale
Olteniei, sunt folosite ulterior
pe post de sorcovă de ziua
Sfântului Vasile.
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într-o farfurioară cu apă. Grâul
trebuie păstrat și îngrijit până în
seara de Anul Nou. Cel al cărui

***
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Andreea Fulgescu, clasa a VII-a

grâu va crește des, frumos și
verde va avea parte de un an
frumos și plin, bogat în
evenimente pozitive. În anul
respectiv, va avea parte de
noroc și îi va merge bine în
toate
privințele,
atât în
dragoste, cât și pe plan
financiar.

Sursă foto – Biblioteca Publică Costești

Tot în ajunul sfântului Andrei,
există tradiția ca toți membrii
familiei să pună grâu la încolțit

Mesagerul de
CosteȘti-Nr. 15

Costeşti, judeţul Vâlcea, în data
de 13.11.2015, orele 12:00, la
sediul Consiliului local al
comunei Costeşti, având la
ordinea de zi:

Foto – Mihai Diaconescu, director LTSB

În fiecare an, pe 20 noiembrie,
la mânăstirea Bistrița, vin
credincioşi din întreaga ţară
pentru a participa la slujbele
religioase și pentru a se închina

Sfântul Grigorie Decapolitul s-a
născut în orașul Irinopolis din
Decapolea Isauriei, în sud-estul
Asiei Mici, care aparținea pe
atunci Imperiului bizantin.Făcea
parte dintr-o familie înstărită,
mama sa Maria fiind și o femeie
foarte evlavioasă. La vremea
potrivită, a fost dat la
învățătura, pentru a putea fi
mai târziu de folos semenilor
săi. Încă de copil manifesta o
înclinare spre cele duhovnicești.
Lua parte la slujbe, se ruga,
citea Sfânta Scriptură, făcea
fapte de milostenie, arăta o
dragoste sinceră față de toți cei
din jurul sau. Adesea se
retrăgea în locuri ascunse
pentru a se ruga și a medita.
Apoi a respins îndemnul
părinților săi de a se căsători cu
o tânără aleasă de aceștia și s-a
retras în Munții Isauriei. Acolo a
cunoscut pe un fost episcop din
Decapole, refugiat din pricină că
se dovedise un vrednic apărător
al cultului icoanelor. Arătându-i
dorința de a se călugări,
episcopul l-a îndemnat să între
într-o mănăstire din apropiere,
pentru a se iniția în tainele vieții
monahale.
Culegere – M.S.Măgureanu

Sursă foto – Biblioteca Publică Costești

Primăria
Costești
informează:

ne

-a fost începută lucrarea la
puntea pietonală de la Nechersu
-s-au montat cele 420 de lămpi
cu led-uri și urmează sa fie
montate, în continuare, în zonele
unde nu există iluminat public și
este de strictă necesitate acest
lucru
-au fost aduse, printr-un proiect
al ”Adi Salubrizare” – Valcea,
pubele pentru gunoiul menajer.

realizarea unui deziderat al
locuitorilor graniţelor vechii
Dacii, unirea Transilvaniei cu
România.

1.Proiect de hotărâre cu privire
la rectificare buget pe anul 2015
2.Proiect de hotărâre cu privire
la aprobarea Planului de ocupare
a funcţiilor publice , din cadrul
aparatului de specialitate al
primarului comunei Costeşti
pentru anul 2016

***

Un alt obicei de prevestire a
vremii este obiceiul celor 12
cepe. Fiecare dintre cele 12
cepe reprezintă o lună diferită a
anului. În ajunul Sfântului
Andrei, cele 12 cepe se pun
întinse în podul casei, lăsânduse acolo până în ajun de
Crăciun. Cele care au ramas
frumoase sau au încolțit sunt
lunile care vor fi încărcate de
belșug și roade. Cepele care sau stricat reprezintă lunile în
care vremea va crea pagubă.

la moaştelor Sfântului Cuvios
Grigorie Decapolitul, ocrotitorul
mânăstirii.

3.Proiect de hotărâre cu privire
la
aprobarea
indicatorilor
tehnico economici la investiţia
„Punţi pietonale în punctele
Nechersu, Zăvoi si Vărateci,
comuna
Costesti,
judeţul
Vâlcea”

Foto – Biblioteca Publică Costești

”La ceasurile 12 din ziua de 1
decembrie, prin votarea unanimă
a rezoluţiei, Unirea
Transilvaniei cu România era
săvârşită...”
Ziua de 1 Decembrie a devenit
după evenimentele din
decembrie 1989 Ziua Naţională
a României.

4.Proiect de hotărâre cu privire
la aprobarea nivelurilor pentru
valorile impozabile, impozitele
si taxele locale şi alte taxe
asimilate acestora aplicabile în
anul fiscal 2016
5.Proiect de hotărâre cu privire
la
avizarea
orarului
de
funcţionare pentru desfăşurarea
activităţilor comerciale şi de
prestare a serviciilor în comuna
Costeşti.
***

La mulți ani, România!
Școala Gimnazială ”Ferigile”
Costești a sărbătorit, ca în
fiecare an, Ziua Națională a
României.
Sursă foto – Biblioteca Publică

- a avut loc ședinţa ordinară a
Consiliului local al comunei

Unirea de la 1 Decembrie 1918
reprezintă evenimentul principal
al istoriei României şi, totodată,

Foto – Biblioteca Publică Costești

Deșteapta-te, române!, Hora
Unirii sau Tu, Ardeal… au
răsunat in Sala de Sport a școlii
emoționând, ca de fiecare dată,
pe cei prezenți. Copiii își învață
astfel istoria și învață să fie
mandri de țara lor, învață sa-și
iubescă istoria și pământul natal.
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Noaptea Mosneagului
(text prescurtat)
Noaptea Sfantului Andrei
este una din „noptile mari”
penultima noapte din an in care
se pot deschide „portile” ( o
veche credinta spune ca portile
dintre taramuri sunt desferecate
in „noptile mari” si se poate
trece dintr-un taram in altul...
dar asta este o alta poveste).

2
sunt pustii iar casele tăcute.
Seara se lasă devreme și oamenii
rămân acasă, lupii sunt aproape
de sat și uneori se aud urletele.
Se spune că este singura noapte
când lupii sunt buni (sau albi, în
unele variante) pentru că
Moșneagul e pe-aproape.

Sursa foto - Internet

Sursa foto - Internet

Noaptea aceasta plină de taine
este și noaptea în care coboară
lupii până spre sat, haitele
marcandu-și teritoriul, este
noapea în care se „nasc”
pricolicii, dar și noaptea în care
fetele își citesc în apă și boabe
ursita.
De mult, în vremea tinereții
străbunicii mele, se practica la
Avrig un stravechi ritual in
seara lui Moș Andrei.
Fetele se duceau într-un fel de
șezătoare de taină, casa în care
se strângeau nu trebuia sa fie la
o rascruce ci pe o .... linie
dreaptă.
Odată cu lăsatul serii fetele se
strecurau, una câte una, către
gazda cu care stabiliseră
șezătoarea. Este o seară în care
nu se lucrează, în care ulițele

În casa șezătorii găzdoaia se
grăbește să așeze lucrurile
necesare pe masa așternută cu o
față de masă nouă : o mămăligă
aburindă de mei, un blid cu
boabe de secară, un ulcior cu
apă adusă taman de la izvorul
din Obreje, un blid cu poame
uscate în cuptor, un fagure de
miere și un ștergar nou de
cânepă, fără dungi. Apoi se
așează pe talpa cu mâinile
împreunate, cuminți, în poală,
așteptând.
Tresare la scârțâitul portiței :
o fată apare în ușă:
-Bună sara, mumă, gătita-i casa?
-Bună sara, gătită-i casa, gătită-i
masa, păzită-i poarta.
-Fata se întoarce spre curte și
strigă:
- Intrați suratelor, casa-i gătită,
masa așteaptă și-i poarta păzită!
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Una câte una fetele intră în
casă dând buna-sara și se așează
pe tălpi, în jurul mesei.
Apoi gazda se ridică și
descântă apa și boabele, fetele
ciulesc urechile să „fure”
cuvintele descântului care se
repetă de 7 ori. Știau că
descântul nu se poate învăța
decât „furat” și mai știau că
poate la anul, vor fi neveste și
nu mai pot participa, căci la
șezătoarea asta participau doar
fetele, singura nevastă fiind
găzdoaia. Nu puteai fi găzdoaie
dacă nu știai întregul ritual.
Odată descântul încheiat
fetele iau rând pe rând boabe de
secară din blid, atât cât pot
prinde cu trei degete și le pun pe
ștergarul de cânepă să le
numere: cele care au un număr
cu soț se vor casatori înainte de
următoarea
noapte
de
Sânt’Andrei, celelalte mai au de
așteptat.
Fetele care urmau, conform
numărului
ieșit,
să
se
căsătorească turnau apa din
ulciorul de pe masă într-un blid
adânc și încercau să zăreasca, în
luciul apei, chipul sau măcar o
caracteristică a viitorului soț:
pentru asta, pe rând, fiecare fată
își acoperă capul cu ștergarul de
cânepă deasupra blidului cu apă
și încearcă, în umbrele și lucirile
apei să distingă un semn, un
chip, ceva.
În acest timp, fetele care
„trăseseră” numere fără soț se
retrăgeau în celar unde erau
servite de gazdă cu bucăți de
mămăligă de mei, fagure și
poame.

Boabele de secară prinse
între degete erau luate apoi
acasă de fiecare fata și plantate
într-un vas nou
în ziua
următoare (ziua Moșneagului,
acum Andrei). La schimbarea
ceriului (noaptea de solstițiu)
plantele răsărite le aratau cât de
bun sau rau va fi anul următor
pentru fiecare.
La această șezătoare nu sunt
admiși bărbații, nu se povestea
nimic despre ceea ce se întâmpla
acolo,
se spune
că
fetele/femeile care încălcau taina
urmau să aibă copii cu bot de
lup iar feciorii/barbații care
încercau să iscodească în jurul
casei în timp ce se desfășura
această șezătoare erau blestemați
de paznicul porții sau de
Moșneag și deveneau, pe loc,
pricolici.
Sfântul Andrei îi ajută pe
săteni să le găseasca urma
acestor pricolici: dacă în noaptea
aceea pământul era înghețat îl
dezgheța, și astfel urmele de
copită deveneau vizibile, dacă
pământul era dezghețat, după
fuga pricoliciului, îl îngheța și
astfel se conservau urmele.
Stăpânul porții (soțul gazdei)
pleca la răsăritul soarelui pe
urmele lasate de pricolici și
însemna poarta la care se
opriseră acestea. Astfel oamenii
știau că acolo trăiește un om
care, în nopâile mari, se
transforma în jumătate-om /
jumătate țap.
De atunci, din vremurile
aceelea a mai ramas obiceiul
plantării boabelor (acum grâul),
teama de pricolici și vorba că

Sunt convinsă că acești copii vor
fi alături de micuța lor colegă nu
numai de sărbători. Sunt o clasă
de copii frumoși și au o
învățătoare deosebită. Bravo,
copii!
M.S.Măgureanu – bibliotecar
Foto – Biblioteca Publică Costești

Sfântul
Andrei
dezgheață
pământul dacă îl găsește
înghețat sau îl îngheață dacă îl
găsește reavăn, puțini mai știu
de ce anume făcea acest lucru.

***
Zilele de 30 noiembrie si 1
Decembrie sunt, prin lege, zile
libere.
***

Despre sortitul în boabe de
secară și în luciul de apă au
rămas doar poveștile, eu știu
povestea de la străbunica mea
Ioana Sădean.
Maria Grancea – bibliotecar,
Biblioteca Orășenească Avrig
***

Copiii cu inimi de aur…

”Cetatea Râșnov te cucerește din
prima și îți dai seama că ea este
plină de lucruri interesante pe
care ai tot vrea să le admiri.”
Anastasia Ciobanu, clasa a V-a Impresii de călătorie
***

Știri din fotbalul local

Foto – Biblioteca Publică Costești

De câte ori nu am fost uimiți de
gesturile frumoase ale copiilor?!
Elevii clasei a IV-a s-au unit, din
nou, și alături de doamna
învățătoare Liana Sărdărescu au
făcut un gest minunat pentru
colega lor, Crina Topeler.
Tatăl ei este imobilizat la pat în
urma unei boli grave.

Foto – A.S.Minerul Costești - Juniori

Fotbaliștii noștri juniori au
câștigat din nou. Meciul cu
echipa din comuna Tomșani s-a
încheiat cu scorul 10 – 2.
Felicitări, băieți!
(Sursa – Florescu Cosmin, portar al
echipei, elev in clasa a IX-a, Grup
Școlar ”Constantin Brâncoveanu”)

Tehnoredactare – Biblioteca “G-ral Nicolae Ciobanu”

