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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)
DIN PROGRAMUL MANIFESTÃRILOR
CENTRULUI CULTURAL VÃLENII DE MUNTE

Activitãþi de importanþã local-naþionalã,
naþionalã ºi internaþionalã

Acum în prag de primãvarã dãruiesc un mãrþiºor tuturor
doamnelor ºi domniºoarelor din Vãlenii de Munte.
Fie ca acest mãrþiºor sã vã aducã liniºtea ºi fericirea
de care aveþi nevoie. Vã doresc sã fiþi fericite în fiecare
moment al vieþii ºi sã aveþi o primãvarã seninã ºi plinã
de iubire alãturi de cei dragi!

Primar, Florin Constantin

LA MULÞI ANI!

A fost înfiinþat Centrul Cultural Vãlenii de Munte
Consiliul Local Vãlenii de Munte a adoptat, recent, o hotãrâre
privitoare la înfiinþarea, în oraº, a unei noi instituþii culturale.
Este vorba despre Centrul Cultural Vãlenii de Munte,
structurã sub egida cãreia vor funcþiona: Universitatea Popularã,
Biblioteca orãºeneascã ºi Clubul Pensionarilor.

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea
Centrului Cultural al oraºului
Vãlenii de Munte
Consiliul Local al oraºului
Vãlenii de Munte adoptã prezenta hotãrâre:
Art.1. Se aprobã înfiinþarea
Centrului Cultural al oraºului
Vãlenii de Munte, instituþie publicã

de culturã, cu personalitate
juridicã, sub autoritatea Consiliului
Local al oraºului Vãlenii de Munte.
Art.2. Se aprobã Regulamentul
de organizare ºi funcþionare al
Centrului Cultural al oraºului Vãlenii de Munte, conform anexei
nr.1.
Art.3. Anexa nr.1 face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art.4. Hotãrârea intrã in vigoare
de la data de 01.02.2013.

TELEFOANE UTILE:
 Pentru apã ºi canalizare: 0722 537 165 – ing. CRISTIAN
MIHÃILÃ (orele 08.00- 16.00);
 Dispecerat: 0724 299 614 - (între orele 16.00 - 08.00)
 Pentru iluminatul public: 0752 132 453 – ANGHELINA
CORNELIU;
 Pentru serviciile de salubritate: 0722 547 484 – CRISTEA
GABRIELA;
 Pentru Poliþia Localã: 0752 132 454 – PETCU VASILE;
 Pentru gaze: 928 – DISPECERATUL DISTRIGAZ SUD
PLOIEªTI;

Art.5. Hotãrârea se va afiºa la
sediul Primãriei oraºului Vãlenii
de Munte.
Afiºarea ºi comunicarea se vor
face de cãtre Biroul administraþie
publicã localã.
Vãlenii de Munte, 31 ianuarie 2013, nr.6

(continuare în pagina 2)

,,PATRULA ECO FIRST”
PROMOVEAZÃ
O NOUÃ ATITUDINE
citiþi în pagina 3

Reþeaua de
canalizare a oraºului MODERNIZATÃ cu
fonduri europene
citiþi în pagina 2

MARTIE: - Manifestãri cultural-artistice dedicate
Sãrbãtorii Mãrþiºorului ºi Zilei Internaþionale a Femeii
(spectacole omagiale)
APRILIE: - Festivalul Internaþional de Dans,
EURODANS, ediþia a V-a;
MAI: - Ziua Tineretului - manifestãri cultural-artistice
ºi sportive;
- Sãrbãtoarea Sfintelor Paºti - concerte religioase,
expoziþii de gen;
- Ziua Europei, Ziua Oraºului Vãlenii de Munte –
activitãþi dedicate acestor zile;
IUNIE: - Ziua Internaþionalã a Copiilor;
- Ziua Internaþionalã a Mediului;
- Ziua Învãþãmântului;
- Înãlþarea Domnului, Ziua Eroilor;
- Ziua Drapelului National.
IULIE: - Ziua Imnului National;
- Intercultural Vãlenii de Munte – Cimiºlia, Republica
Moldova;
AUGUST: - Universitatea Popularã de Varã „Nicolae
Iorga”;
- Festivalul Folcloric „ Stãmãria Mare”;
OCTOMBRIE: - Ziua Internaþionalã a Persoanelor
Vârstnice;
- Serbãrile Toamnei la Vãlenii de Munte;
(Festivalul Folcloric „Irina Loghin”, Festivalul Þuicii).
NOIEMBRIE: - Festivalul ªanselor Tale;
- Comemorarea lui Nicolae Iorga, 73 ani de la
moartea savantului;
DECEMBRIE: - Ziua Naþionalã a României –
1 Decembrie;
- Ziua Majoratului;
- „Leru-i Ler”, Festival Naþional de Colinde;
- Sãrbãtoarea Colindelor.

CURSURI ORGANIZATE
DE CENTRUL CULTURAL VÃLENII DE MUNTE

Cursuri de formare profesionalã (cu taxã):
 operator date calculator
 contabilitate asistatã de calculator
 limbi strãine
 ospãtar
 bucãtar
Cursuri pentru
dezvoltarea
aptitudinilor
copiilor ºi
tinerilor

(GRATUITE,

ÎN LIMITA
LOCURILOR
DISPONIBILE):

 dans modern ºi dans sportiv
 chitarã
 picturã, graficã, gravurã
 arta ceramicii - olãrit
 modelaj, sculpturã
 actorie
 dans popular
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Reþeaua de canalizare a oraºului MODERNIZATÃ cu fonduri europene
A fost semnat contractul pentru cofinanþarea proiectului de apã-canal
din Prahova
Vineri, 15.02.2013, s-a semnat la
Londra contractul de credit de 9,2 mil
euro încheiat între Banca Europeanã
Pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
Consiliul Judeþean Prahova ºi Operatorul Regional S.C. Hidro Prahova S.A.
Directorul pentru Infrastructura al
BERD, domnul Jean Patrick Marquet,
semnatar al contractului din partea
BERD a declarat: “Susþinerea BERD este
un factor cheie ce faciliteazã absorbþia
de fonduri europene pentru dezvoltarea
infrastructurii din România. Prin aceastã
nouã investiþie, Banca continuã sã
susþinã modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apã ºi canalizare
în judeþ, ajutând la îmbunãtãþirea calitãþii apei ºi atingerii standerdelor
europene în ceea ce priveºte colectarea
apelor uzate ºi epurarea acestora.”
Preºedintele Consiliului Judeþean
Prahova, Mircea Cosma, a reiterat cu
aceastã ocazie sprijinul ºi implicarea sa
directã în atragerea de fonduri europene, proiectul derulat de S.C. Hidro
Prahova S.A. fiind de o importanþã
deosebitã pentru judeþ. Acesta a mai

subliniat: “Absorbþia fondurilor europene reprezintã un factor cheie de dezvoltare durabilã a judeþului ºi regiunii,
sprijinul arãtat în acest sens de Consiliul
Judeþean fiind de naturã sã asigure succesul implementãrii tuturor acestor
proiecte finanþate din aceste fonduri.”
Creditul de 9,2 milioane Euro va asigura
cofinanþarea operatorului regional pentru proiectul Reabilitarea ºi Mo-

dernizarea Sistemelor de Alimentare cu
Apã ºi Canalizare din Judetul Prahova,
însemnând 6,25% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. Reamintim faptul cã judeþul Prahova are încheiat din luna mai 2011 un contract de
finanþare cu Ministerul Mediului ºi
Pãdurilor pentru extinderea reþelelor de
canalizare în cele 8 aglomerãri ale
judeþului, proiectul vizând realizarea a

peste 200 km reþele de canalizare ºi
peste 20 km reþele de apã ºi aducþiuni
de apã care vor contribui la îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor oferite cetãþenilor ºi totodatã vor asigura protejarea mediului înconjurãtor. În master
plan sunt incluse 12 localitãþi - Azuga,
Buºteni, Sinaia, Comarnic, Breaza,
Câmpina, Bãneºti, Bãicoi, Plopeni,
Urlaþi, Mizil ºi Vãlenii de Munte.

A fost înfiinþat Centrul Cultural Vãlenii de Munte
(continuare din pagina 1)

Scopul ºi obiectul
de activitate al
Centrului Cultural
Art. 4. - Centrul iniþiazã si
desfãºoarã proiecte si programe culturale in domeniul educaþiei permanente
ºi a culturii tradiþionale, urmãrind cu
consecvenþã:
- elaborarea unor proiecte atractive
si utile de educaþie permanentã;
- conservarea ºi transmiterea valorilor morale, artistice ºi tehnice ale

comunitãþii pe raza cãreia funcþioneazã,
precum si ale patrimoniului cultural
naþional si universal;
- pãstrarea si cultivarea specificului
zonal sau local;
- stimularea creativitãþii si talentului;
- revitalizarea si promovarea meseriilor si îndeletnicirilor specifice zonei in
raza cãreia funcþioneazã si susþinerea
celor care le practicã;
- cultivarea valorilor si autenticitãþii
creaþiei populare contemporane si artei
interpretative neprofesioniste, in toate
genurile -muzica, coregrafie, teatru etc.;
- dezvoltarea schimburilor culturale
pe plan judeþean, naþional ºi internaþional.

Art. 5. - Centrul are urmãtoarele
atribuþii principale:
a) educarea ºtiinþificã si artisticã a
publicului prin programe specifice;
b) sprijinirea tinerilor cercetãtori si
artiºti valoroºi in afirmarea lor;
c) elaborarea si editarea de studii,
publicaþii si materiale documentare;
d) colaborarea cu Ministerul
Educaþiei Naþionale, Ministerul Culturii,
Ministerul tineretului si Sportului, cu
fundaþii, universitãþi române si strãine,
in vederea cunoaºterii si afirmãrii valorilor culturii si civilizaþiei româneºti;
e) îmbogãþirea patrimoniului instituþiei prin donaþii, achiziþii, organizarea

de tabere si expoziþii de artã si alte
forme;
f) acreditarea formaþiilor si ansamblurilor artistice profesioniste.
Art. 6. - Pentru exercitarea atribuþiilor care ii revin si realizarea activitãþilor specifice, Centrul colaboreazã
cu instituþii de specialitate, organizaþii
neguvernamentale, persoane juridice
de drept public si/sau privat, precum si
cu persoane fizice, fãrã a exprima în
nici un fel interesele de grup (etnice,
politice, religioase etc.).
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,,PATRULA ECO FIRST” PROMOVEAZÃ
O NOUÃ ATITUDINE
În epoca actualã, epocã a transfigurãrilor mentale dar ºi sociale,
ne confruntãm cu o acutã crizã a
valorilor nu numai în plan economic dar ºi moral. Progresul
tehnic la care asistãm astãzi, conferã deseori, siguranþã ºi confort
dar genereazã, paradoxal, multe
neajunsuri. În acest context, educaþia ecologicã pare a rãmâne o
expresie pur teoreticã vehiculatã
pe buzele tuturor, fãrã a prinde
rãdãcini în propria noastrã fiinþã. O
echipã de elevi de la Colegiul
Naþional ,,Nicolae Iorga” din
Vãleni, demonstreazã maximã responsabilitate când ne referim la sãnãtatea mediului înconjurãtor, la

sãnãtatea noastrã a tuturor. Elevii
claselor a V-a, a VI- a ºi a XI-a A
îndrumaþi de d-nele profesoare
Adriana Neagu ºi Liliana Jumãrea
au realizat multiple activitãþi în
cadrului Proiectului Naþional de
Educaþie Ecologicã ,, Patrula Eco”
coordonat de Centrul Carpato Danubian de Geoecologie Bucureºti.
În cadrul proiectului lansat în luna
noiembrie elevii au marcat evenimentele importante înscrise în
calendarului Patrulei Eco.
Echipa Colegiului se identificã
în cadrul acestui proiect cu un
nume original ,,Eco First”, o mascotã ºi un imn dedicat naturii.

Evenimentele
semnificative organizate
de membrii patrulei ECO
FIRST pânã în prezent sunt:

1. Activitate cu titlul ,,Poluarea la nivel local de cãtre maºinile rezidenþilor”
În cadrul evenimentului ,, ZIUA
VOLUNTARIATULUI”, membrii
patrulei ,,Eco First” au întocmit un
chestionar pe baza cãruia au fost
intervievaþi diferiþi locuitori ai
oraºului. Chestionarul cuprinde
informaþii despre marca automobilului deþinut, consumul ºi anul
fabricaþiei, tipul de combustibil,
gradul de poluare etc. Elevii au fost
interesaþi dacã persoanele intervievate deþin informaþii legate de
tehnologia verde ºi dacã au soluþii
privind reducerea emisiilor de CO2
la nivel local.
2. Activitate cu titlul ,,Pãsãrelele Se Pregãtesc De Iarnã”
În cadrul evenimentului ,,ªI
NOUÃ NE PASÃ!” organizat de Colegiul Naþional ,,N.Iorga”, patrula,

Eco First” a construit cãsuþe pentru
pãsãrele din materiale uºor de
asamblat. În cadrul unei excursii
ecologice, elevii patrulei au aºezat
cãsuþele în pãdurea din apropierea
oraºului.
3. Activitate cu genericul ,,Eco
Mania!”
Patrula ,,Eco First” a realizat o
expozi?ie de standuri cu prãjituri
bio în cadrul evenimentului ,,FESTIVALUL TOAMNEI”. Tot în cadrul
evenimentului patrula Eco First a
avut ca invitaþi medici care analizau înãlþimea ºi greutatea corporalã a elevilor comparându-le ulterior cu indicii de normalitate din
tabelele standard. Activitatea s-a
desfãºurat cu elevi voluntari.
4.Activitate cu genericul ,,Expozitie Din Materiale Reciclabile”
Patrula ,,Eco First” a realizat o
expoziþie de obiecte didactice din
materiale reciclabile în cadrul
evenimentului ,,SALVAÞI PLANETA DE DEªEURI”. Elevii patrulei au
confecþionat obiecte didactice din
diferite materiale (BCA, polistiren,

ipsos, lemn etc) care au fost pictate
cu acuarele, vopsea, culori tempera.
5. Activitate cu genericul
,,Parada Modei Din Materiale
Reciclabile”
Patrula ,,Eco First” a desfãºurat
un program artistic în cadrul evenimentului ,,SALVATI PLANETA DE
DE?EURI”. Elevii patrulei au confecþionat costume din materiale
reciclabile (saci menajeri, PET-uri,
ambalaje florale, dopuri de plutã,
capace etc), pe care le-au prezentat
într-o paradã a modei, dând dovadã de originalitate ºi creativitate.
6. Zilele locale/ naþionale de
plantare 2012, Vãlenii de Munte
Patrula ,,Eco First” a desfãºurat
activitãþi de plantare într-o zonã din
apropierea oraºului. Activitatea a
fost coordonatã de Primãria Vãlenii
de Munte în colaborare cu Ocolul
Silvic din Vãlenii de Munte
Aceste activitãþi pot fi vizualizate pe site-ul patrulaeco.ro.
Prof. Adriana Neagu,
Colegiul Naþional “N. Iorga”

ºcolii rãspunde solicitãrilor de
moment ºi de perspectivã oferindu-le elevilor discipline noi sau
cursuri de aprofundare atractive ºi
necesare performanþei. E de la
sine înþeles cã numai un program
de acest fel dã roade ºi cã reclama
este inutilã, despre noi ºi despre
clasele noastre gimnaziale vorbind
rezultatele remarcabile pe care le
obþin elevii noºtri îndrumaþi de
profesorii lor.
Porþile ºcolii rãmân deschise
clasei a V-a, rezultatele obligând,
asemenea vaselor comunicante,
ca învãþãmântul primar din zonã
sã se desfãºoare dupã un standard
de calitate superior. Nu comentez,
din motive de deontologie profesoralã, afirmaþiile celor care duc o
campanie de obstrucþionare a
elevilor care opteazã pentru
colegiu. Pãrinþii ºi elevii ºtiu ce ºi
cum se lucreazã aici, ºtiu ce rezul-

tate se obþin ºi toate acestea
vorbesc de la sine despre un prestigiu dobândit în timp ºi numai
prin muncã asiduã, prin seriozitate constantã ºi disciplinã.
Pentru anul acesta ºcolar ne-am
propus sã înfiinþãm o clasã a V-a
cu profil matematicã, examenul de
admitere programat în luna iunie
constând într-o probã scrisã la disciplina matematicã.
Colegiul nostru vã aºteaptã,
dragi elevi, cu porþile deschise ºi
cu acea sincerã iubire de a vã
ajuta sã deveniþi oameni adevãraþi
prin învãþãturã, aleasã purtare ºi
preocupare faþã viitorul vostru!

PREOCUPARE PENTRU VIITOR:
CLASA a V-a de la COLEGIU în 2013
Implementarea standardelor
de performanþã, criterii obiective
de evaluare, a deschis ªcolii
româneºti perspectiva unui proces educaþional performant ºi concurenþial. Acest adevãr certificã o
realitate ºi un imperativ,acela de a
derula un proces educativ complex pe o perioadã mare de timp
cu rezultate cu totul de excepþie.
În cadrul acestei filosofii a educaþiei se înscrie ºi preocuparea
colegiului nostru pentru a creºte ºi
dezvolta spre performanþã elevii
dotaþi din Zona Vãii Teleajenului.
Tradiþia unui învãþãmânt gimnazial de elitã nu este nouã în
oraºul nostru. De la clasele experimentale din anii 60’, la clasele cu
programã intensivã în domeniul
limbilor strãine sau matematicãinformaticã de azi se aflã o
filosofie a performanþei în acord
cu cerinþele societãþii contemporane. Istoria modernã a clasei a
V-a „specialã” de la Colegiul Naþional „Nicolae Iorga” a început în
urmã cu 18 ani. Iniþiativa formãrii
clasei a V-a a aparþinut unui grup
de pãrinþi in frunte cu procurorul
Nilã Puºkin ºi directorului liceului
la acea datã, Crivãþ ªtefan. Bazându-se pe un colectiv de profesori de elitã ºi pe potenþialul

elevilor din zonã, au înfiinþat
prima clasã de acest fel dupã un
examen riguros la matematicã,
românã ºi englezã sau francezã. Pe
parcursul anilor, examenul de
admitere în clasa a V-a s-a schimbat, urmãrindu-se disciplina de
profil.
An de an, elevii acestor clase,
cu medii deosebite ºi muncã asiduã, au confirmat la concursurile
ºcolare la nivel judeþean ºi naþional, la examenele naþionale, au
astãzi cariere deosebite dupã ce
au absolvit, aici sau în Europa ori
America, universitãþi remarcabile
în stagii de masterat sau doctorat.
Cei mici, aduºi sfioºi de pãrinþi, cu
privire vie ºi sufletul însetat de a
cunoaºte mai mult þi mai bine nu
sunt copiii unei singure discipline.
Pregãtirea lor este remarcabilã în
domeniul real ºi uman pentru cã
ei au dobândit cunoºtinþe ºi abilitãþi interdisciplinare. Mulþi dintre
ei sunt, simultan, absolvenþi a douã facultãþi deloc înrudite ºi buni
vorbitori de limbi moderne, cu
performante competenþe în comunicarea digitalã. Medici, ingineri,
magistraþi, profesori universitari,
jurnaliºti, farmaciºti, importanþi
funcþionari publici, profesori, economiºti, actori ºi oameni de artã –

iatã ce au devenit aceºti elevi din
clasele speciale gimnaziale. Constantele performanþei sunt selecþia
riguroasã a elevilor, distribuirea
unui corp profesoral cu abilitãþi în
educaþia gimnazialã de performanþã, diriginþi care deruleazã
proiecte educative în parteneriat
cu familia ºi comunitatea localã în
folosul elevilor.
Se spune cã e greu la colegiu.
Zvonul e parþial adevãrat pentru
cã acest greu înseamnã seriozitate,
muncã susþinutã, spirit concurenþial, rezultate, cere efortul ca
pãrinþii deopotrivã sã se implice în
educaþia elevilor. Dacã îi întrebi însã pe elevi, aceºtia îºi vor spune cã
le place ceea ce fac, cã îºi iubesc
profesorii ºi colegii, cã au ambiþii
ºi învaþã susþinut într-o competiþie
sincerã a valorilor.
Condiþiile materiale oferite de
ºcoalã sunt moderne, noi, dobândite cu sprijinul efectiv al Primãriei ºi al Consiliului Local: laboratoare ºi cabinete noi, salã ºi
teren de sport, amfiteatru multifuncþional, materiale didactice
adecvate învãþãmântului actual.
La fel de importantã este filosofia
unui învãþãmânt dinamic, flexibil,
adecvat cerinþelor de parteneriat
educaþional. Curriculum la Decizia

Prof. Maria Marghioala
Andrei
Director al Colegiului
Naþional „N.Iorga”
Vãlenii de Munte
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CSO “TELEAJENUL”
VÃLENII DE MUNTE
ªI-A RELUAT PREGÃTIREA
PENTRU NOUL SEZON
Gheorghe Rãdulescu
Din data de 11 ianuarie 2013
lotul echipei de fotbal
CSO
“TELEAJENUL” ºi-a reluat activitatea în vederea pregãtirii returului
de campionat. Antrenamentele se
desfãºoarã atât pe stadionul
orãºenesc pentru pregãtirea fizicã,
cât ºi în Sala de Sport ”Stelian

Manolescu” pentru pregãtirea
tehnico-tacticã. Lotul de jucãtori
este acelaºi cu care am terminat
turul urmând ca in perioada urmãtoare sã se mai completeze cu alte
transferuri importante. Este o
perioadã grea, cu antrenamente
dure, dar fãrã de care nu am putea
sã ne atingem obiectivul, acela de
a promova.

La Sala de Sport “Stelian Manolescu”, în colaborare cu
Clubul Sportiv Orãºenesc Vãlenii de Munte, îºi desfãºoarã
activitatea ªcoala de Baschet “Sevlar Ploieºti“
O ºcoalã înfiinþatã acum trei ani
de niºte iubitori ai acestui sport ºi
de dorinþa acestora de dezvoltare
ºi perpetuare a acestei ramuri
sportive.
Sub îndrumarea a doi antrenori
tineri ºi entuziaºti ºi cu sprijinul

SÃRBÃTORILE
LUNII MARTIE
1 martie:
Mãrþiºor;
- Baba Dochia;
- Intrarea în
zilele Babelor

Se spune cã
dupã cum este
vremea în aceastã primã zi a anotimpului, aºa va fi toatã primãvara, dar ºi
vara.
De aceastã zi se leagã mãrþiºorul,
obiceiul care dã numele lunii. Dupã
credinþa popularã, cine poartã mãrþiºor va fi sãnãtos ºi va avea noroc.

Prima zi a primãverii este ziua
Babei Dochia.
9 Martie: Mãcinicii

În tradiþia popularã, mãcinicii sunt
de fapt “Moºii”, simbolizând spiritele
strãmoºilor. În calendarul ortodox,
aceºtia corespund celor 40 de sfinþi
din Cetatea Sevastiei, care au fost arºi
de vii.
În fiecare an, pe 9 martie, femeile
fac mãcinici din aluat (numiþi ºi
sfinþiºori), modelaþi în formã de om
(forma cifrei opt) sau în formã de
albinã sau porumbel. Tradiþia spune
cã omul trebuie sã bea 40 de pahare
cu vin (numãr egal cu cel al Sfinþilor
din Cetatea Sevastiei). Cine nu poate
sã facã acest lucru, trebuie mãcar sã

conducerii manageriale, aceasta
a organizat înscrieri ºi preselectii
de copii cu vârste cuprinse intre 6
si 11 ani în vederea descoperirii ºi
formãrii de viitoare talente din
oraºul nostru.
Aceºtia vor participa la Cam-

guste
vinul, cãci
vinul
înseamnã
sânge ºi
putere de
muncã
peste an.
17 martie: Alexie, omul lui
Dumnezeu; Ziua Sarpelui

Alexie este stãânul vietãþilor care
în timpul iernii stau sub pãmânt. În
aceastã zi se deschide pãmântul (se
va inchide peste 6 luni, de Ziua
Crucii, 14 septembrie) ºi încep sã iasã
gângãniile. Ziua lui Alexie se mai
numeste, în diferite regiuni ºi ziua
ºarpelui. Un obicei spune cã nu tre-

pionatul Naþional de
baby
baschet ºi mini baschet organizate de Federatia Românã de
Baschet în care sunt angrenate
echipe similare din toatã þara.
Gheorghe Rãdulescu

buie luat în mânã nici un obiect
ascuþit, întrucât omul va vedea
numai ºerpi în timpul anului.
25 martie: Buna Vestire
(Blagovestenia, Ziua Cucului)

Buna Vestire este sãrbãtoarea
veºtii cele bune pe care Sf.
Arhanghel Gavriil i-a adus-o Fecioarei
Maria. Este o zi în care nu se
munceºte, acesta fiind un pãcat.
Tradiþia spune cã, dacã faci mãmãligã
ºi o arunci în apã, peºtii vor muri, iar
dacã aceasta este pusã pe pomi, ei
nu vor mai rodi.
Pe 25 martie oamenii bat clopotele
ºi fac mult zgomot, pentru a alunga
spiritele rele. Cum va fi vremea în
aceastã zi, aºa va fi ºi de Paºte.

