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“Doamne , este timpul. Vara a durat îndeajuns de mult. Așează 
umbra peste cadranele solare, și lasă vânturile să zburde peste  

pajiști. Poruncește ultimelor fructe să se împlinească; dăruiește-le 
încă două zile călduroase , apoi presează-le asemeni strugurilor și 

strecoară dulceața lor în vinul ceresc.”
                                                                                             

                                                                                    Rainer Maria Rilke 

„Suntem un amestec ciudat de stări şi lucruri:
 trădăm plângând şi râdem trădând.”

                                                                                          Grigore Vieru
„Fericirea nu este ceva gata făcut. Ea vine din faptele tale.” 
– Dalai Lama 
 Există două tipuri de oameni în lume: cei care 
aleg să fie fericiți și cei care aleg să fie nefericiți. Contrar 
credinței populare, fericirea nu vine din faimă, avere, alte 
persoane sau bunuri materiale. Mai degrabă, ea vine din 
interior. Cel mai bogat om din lume ar putea fi nefericit în 
timp ce o persoană fără adăpost ar putea fi fericită. Oamenii 
fericiți susțin o perspectivă pozitivă asupra vieții și rămân 
în pace cu ei înșiși. Întrebarea este: cum fac asta? Este destul 
de simplu. Oamenii fericiți au obiceiuri bune care le îm-
bunătățesc viața. Ei fac lucrurile diferit. Întrebați orice per-
soană fericită, iar ea iți va spune că: 
• Nu purta pică. Oamenii fericiți înțeleg că e mai 
bine să ierte și să uite sentimentele lor negative și să pună 
accent pe sentimentele pozitive. Ura are o mulțime de efecte 
negative asupra bunăstării, inclusiv depresie crescută, anx-
ietate și stres. Dacă te eliberezi de toate răutățile vei obține 
o conștiință clară și suficientă energie pentru a te bucura de 
lucrurile bune din viață. 
• Tratează-i pe toți cu bunătate. Știați că a fost dove-
dit științific că a fi bun te face mai fericit? De fiecare dată 
când efectuați un act altruist, creierul produce serotonină, 
un hormon care elimină tensiunea și ridică moralul. Nu nu-
mai asta, dar tratarea persoanelor cu dragoste, demnitate și 
respect, vă permite să construiți relații mai puternice.
• Vezi problemele ca provocări. Cuvântul „prob-
lemă” nu este niciodată parte din vocabularul unei per-
soane fericite. O problemă este privită ca un dezavantaj, o 
luptă sau o situație instabilă, în timp ce o provocare este 
privită ca ceva pozitiv, ca o oportunitate sau o sarcină. Ori 
de câte ori vă confruntați cu un obstacol, încercați să-l ve-
deți ca pe o provocare. 
• Exprimă recunoștință pentru ceea ce ai deja. Ex-
istă o zicală populară, ceva de genul: „cei mai fericiți oame-

ni nu au cel mai bun din tot, ei fac cel mai bun din tot ceea 
ce au.” Veți avea un sens mai profund de mulțumire, dacă 
numărați binecuvântările în loc să vă plângeți de ceea ce nu 
aveți.
• Oamenii care au obiceiul de visa au mai multe 
șanse de a realiza obiectivele decât cei care nu o fac. Dacă 
îndrăznești să visezi, mintea ta se va concentra pozitiv. 
• Vorbește frumos de alții. Chiar dacă bârfele sunt 
distractive de obicei, te simți vinovat și ai resentimente. 
Spune lucruri frumoase despre alte persoane și încurajează 
gândurile pozitive, care nu judecă. 
• Nu da vina pe alții. Oamenii fericiți nu se plâng 
și nu dau vina pe alții pentru propriile eșecuri în viață. În 
schimb, ei învață din greșelile lor și încearcă în mod proac-
tiv pentru a se schimba în bine.
• Rămâi în prezent. Oamenii fericiți nu insistă asu-
pra trecutului și nu își fac griji cu privire la viitor. Ei sa-
vurează prezentul. Ei se lasă absorbiți de tot ceea ce fac în 
acest moment.
• Trezește-te devreme în fiecare dimineață. Ați ob-
servat că o mulțime de oameni de succes tind să se trezeas-
că devreme? Trezirea la aceeași oră în fiecare dimineață sta-
bilizează ritmul circadian, crește productivitatea și te pune 
într-o stare de calm.
• Evită comparațiile sociale. Toată lumea lucrează 

în propriul său ritm, așa că de ce te compari cu alții? Dacă 
crezi că ești mai bun decât altcineva, poți câștiga un senti-
ment nesănătos de superioritate. Dacă crezi că cineva este 
mai bun decât tine, ajungi să simți rău despre tine. Vei fi 
mai fericit dacă te concentrezi pe propria persoană.
• Alege-ți prietenii cu înțelepciune. Este important 
sa te înconjori cu oameni optimiști care te vor încuraja să 
iți atingi obiectivele. Cu cat ai mai multă energie pozitivă  în 
jurul tău, cu atât mai bine te vei simți.
• Nu cere aprobare de la alții. Oamenilor fericiți nu 
le pasă ce cred alții despre ei. Ei iși urmează propriile in-
imi, fără a lăsa scepticii sa-i descurajeze. Ei înțeleg că este 
imposibil să mulțumească pe toată lumea. Ascultă ceea ce 
oamenii au de spus, dar nu solicita aprobarea nimănui.
• Hrănește relațiile sociale. O persoană singuratică 
este o persoană nefericită. Oamenii fericiți înțeleg cât de 
important este sa ai relații puternice, sănătoase. Fă-ți întot-
deauna timp pentru a te vedea și vorbi cu familia ta, pri-
etenii sau alte persoane semnificative.
• Spune adevărul. Adevărul te va elibera. Să fii on-
est, îți îmbunătățește sănătatea mentală și încrederea altora 
se construiește în tine. Întotdeauna să fii sincer și nu îți cere 
scuze pentru asta.
• Acceptă ceea ce nu poate fi schimbat. După ce 
ați  acceptat faptul că viața nu este corectă, veți fi mult mai 
calmi. În loc de a fi obsedat că viața este nedreaptă, concen-
trează-te doar pe ceea ce poți controla și schimba pentru 
mai bine.
 Vă mulțumesc pentru ceea ce dăruiți zi de zi! ... 
Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru comuna 
Șpring și pentru mine personal! Duminică te aștept la VOT! 
Votează cu inima! Votează să fii fericit! 

Al dumneavoastră primar,
 Rusu Daniel Gheorghe
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An de an, în prima zi a lunii octombrie,  sărbătorim vârstnicii

   Adunarea Generală a Organizației Nați-
unilor Unite (ONU) a adoptat sărbătorirea 
Zilei Internaționale a Persoanelor Vârst-
nice, pentru prima dată, pe 1 octombrie 
1991, ale cărei principii consacră drep-
tul  la hrană, condiţii de locuit şi îngriji-
re medicală, libertatea de a decide asupra 
vieţii personale şi profesionale, dreptul de 
a se exprima şi de a participa în activităţi 
sociale după pensionare, precum şi accesul 
la oportunităţi de învăţare adecvate vârstei.
  Se recunoșteau și celebrau, astfel, con-
tribuțiile aduse societății de persoanele 
în vârstă de peste 60 de ani și se prezen-
tau problemele principale care le afectează 
viața.
 În România, în anul 2018, conform 
datelor INS, erau aproximativ 3,5 milioane 
de persoane vârstnice, ritmul îmbătrânirii 
populației fiind, astfel, alarmant, plasând 
România pe locul 2 în topul țărilor euro-

pene.
  Problematica persoanelor vârstnice este 
în directa competenţă a Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin 
mai multe canale de intervenţie, cum este 
protecţia socială, prin asigurări sociale şi 
asistenţă socială, şi susţinerea participă-
rii  persoanelor vârstnice în societate şi în 
forţa de muncă.
  Conform Ministerului Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale, persoanele vârstnice 
sunt beneficiare ale măsurilor de protecţie 
socială susţinute de două sisteme: sistemul 
de asigurări sociale care acoperă riscul de 
bătrâneţe prin pensii şi măsuri de asis-
tenţă socială pentru situaţii de dificultate 
sau vulnerabilitate individuală, ca dizabili-
tatea, situaţiile de dependenţă, sărăcia.  
Măsurile de asistenţă socială constau în 
beneficii de asistenţă socială, servicii so-
ciale şi facilităţi susţinute financiar din 

bugetul de stat, bugetele locale, precum şi 
din bugetele de asigurări pentru anumite 
categorii de facilităţi şi servicii.
  Sărbătoarea de anul acesta este una 
diferită datorită contextului actual creat 
de COVID-19, deoarece știm că vârstnicii 
sunt cei mai vulnerabili. Această catego-
rie de vârstă trebuie protejată, respectând 
toate măsurile de protecție împotriva aces-
tui virus și a răspândirii lui.  
  În numele Primăriei Comunei Șpring, 
primarul Daniel - Gheorghe Rusu trans-
mite un mesaj cu ocazia acestei zile impor-
tante și speciale: 
  „Le oferim vârstnicilor din întreaga co-
mună tot respectul și prețuirea noastră și le 
urăm tuturor, sănătate și mulți ani liniștiți!”
                    Întocmit
                                 Berghian Delia
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Naşterea Maicii Domnului  şi tradiţii populare de Sfânta Maria Mică
 În 8 septembrie, creştinii prăznuiesc 
Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică, 
aşa cum mai este cunoscută în popor cea mai 
mare sărbătoare a toamnei. Importanţa veneră-
rii Maicii Domnului este simbolizată de numărul 
foarte mare de biserici care îi poartă numele şi de 
cele mai mult de 2.2 milioane de persoane care îşi 
sărbătoresc onomastica cu această ocazie.
 Praznicul Naşterii Maicii Domnului este 
prima sărbătoare a anului bisericesc ortodox, care 
începe în 1 septembrie, aleasă pentru că Maria 
este noua Evă, cea care avea să nască pe Hristos, 
„la plinirea vremii”.
 Titlurile cele mai des atribuite Fecioarei 
Maria sunt Maica Domnului (Our Lady, Notre 
Dame, Nuestra Señora, Nossa Senhora sau Ma-
donna - numele după care ea este cunoscută cel 
mai des), Binecuvântata Fecioară Maria, Regina 
Cerurilor (Queen of Heaven, Regina Coeli).

 Fecioara Maria este sărbătorită de Bi-
sericile creştine astfel:

 Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie), 
Intrarea în Biserică (sau Aducerea Maicii Domnu-
lui la Templu, când Sf. Maria avea doar 3 ani) - pe 
21 noiembrie, Zămislirea Maicii Domnului (9 de-
cembrie), Buna Vestire - în 25 martie , Adormirea 
şi Înălţarea la Cer (15 august), Punerea în Raclă a 
veşmântului sau a Brâului (31 august), iar în Bi-
serica Romano-Catolică se sărbătoreşte Sfântul 
Nume al Mariei, în data de 12 septembrie. Biseri-
ca Anglicană mai sărbătoreşte Purificarea Sfintei 
Fecioare Maria, pe 2 februarie.
 De asemenea, în funcţie de ţară şi tradiţie, 
sunt sărbătorite diverse apariţii sau icoane ale 
Sfintei Marii şi un număr foarte mare de biserici şi 
catedrale din lume, dar şi femei şi bărbaţi, îi poar-
tă numele.
 În biserici, în ziua praznicului Naşte-
rii Maicii Domnului, dimineaţa se ţine Utrenia, 
seara, se ţine Vecernia care conţine trei citiri din 
Vechiul Testament care au trimiteri la Noul Testa-
ment, iar credincioşii ţin candelele aprinse toată 
ziua, în dreptul icoanei Fecioarei Maria.

            Maica Domnului sau Fecioara Maria

 Detalii despre Naşterea Maicii Domnului 
nu se găsesc în Evanghelii, însă scrierile apocri-
fe oferă multe amănunte despre originea şi co-
pilăria Fecioarei Maria. Protoevanghelia lui Iacob, 
apărută în secolul II d.Hr., deşi apocrifă, conţine 
informaţii ce pot fi considerate credibile. Frag-
mentul referitor la Fecioara Maria a fost scris în 
jurul anului 140.
 Conform scrierilor Noului Testament, 

Maria s-a născut din părinţi în vârstă, care mai 
înainte fuseseră fără copii, pe nume Ioachim şi 
Ana, ca răspuns la rugăciunile lor.
 După tradiție, Ioachim și Ana au dus-o 
pe Maria în vârstă de trei ani la templu, unde 
ea a rămas până a împlinit 15 ani, fiind hărăzită 
de părinții Domnului, încă înainte de zămisli-
re. Această sărbătoare a Intrării în Biserică (sau 
Aducerea Maicii Domnului la Templu), exista în 
popor înainte de secolul IV, sub denumirea de 
Vovidenia sau Ovedenia, şi este marcată în calen-
darul religios, pe 21 noiembrie.
 În momentul conceperii lui Iisus Hristos, 
fapt ce i-a fost revelat de Arhanghelul Gabriel, 
Maica Domnului era logodnica lui Iosif din Naza-
ret, iar în tradiţia creştină (ortodoxă, catolică, an-
glicană şi luterană) precum şi în cea musulmană, 
a rămas prin minune fecioară în timpul concepe-
rii şi naşterii lui Iisus.
 Nici despre Adormirea Maicii Domnu-
lui, adică moartea şi înălţarea ei cu trupul la cer, 
nu găsim date în Sfintele Evanghelii, ci doar în 
tradiţia Bisericii. Potrivit tradiției, Maica Domnu-
lui a mai trăit 11 ani după înălțarea la cer a Fiului 
său, Adormirea Maicii Domnului fiind prăznuită 
pe 15 august.
 Papa Ioan Paul al II-lea a spus, în vizita sa 
de la Bucureşti din 1999, că România este Grădi-
na Maicii Domnului, iar afirmaţia este explicată 
prin numeroasele icoane făcătoare de minuni 
de pe teritoriul României, cele mai cunoscute fi-
ind la Mănăstirea Nicula, din Judeţul Cluj, sau 
Mănăstirea Hadamb, din Judeţul Iaşi, unde se 
strâng anual zeci de mii de pelerini.
 Şi părintele Dumitru Stăniloaie sublin-
ia, în lucrarea sa “De ce suntem ortodocşi”, ap-
ropierea poporului român faţă de Născătoarea de 
Dumnezeu, prin însăşi numele său:
 “Este de menţionat că numai poporul nos-
tru foloseşte expresia „Maica Domnului”. Grecii 
spun „Maica lui Dumnezeu”, scria marele teolog 
român.

           Tradiţii populare de Sfânta Maria Mică

 Sfânta Maria Mică marchează în calen-

darul popular hotarul dintre vară şi toamnă, iar 
pentru locuitorii satului tradiţional anunţa bătu-
tul nucilor, culesul viilor, al ogoarelor şi semănatul 
grâului, orzului şi secarei de toamnă.
 Gospodinele împart struguri şi prune de 
sufletul morţilor, ca să primească şi ei din roadele 
toamnei, “pe cealaltă lume”.
 Este vremea când rândunelele pleacă spre 
zone mai calde şi insectele încep să se ascundă în 
pământ.
 Din această zi, plantele de leac îşi pierd 
puterea tămăduitoare, apele se răcesc şi încep târ-
gurile şi iarmaroacele.
 Ca la orice mare praznic, nu se fac treburi 
gospodăreşti, nu se spală rufe şi nu se face curăţe-
nie în casă, ca să nu se atragă răul.
 Casa în care arde candela va fi binecuvan-
tată cu armonie şi întelegere şi ferită de foc, de vi-
jelie sau grindină, de rele şi nenorociri.
 În popor se spune că, de Sfânta Maria 
Mică, sunt ascultate mai ales rugăciunile femeilor 
care vor să aibă copii, ale celor însărcinate, pe 
care Maica Domnului le va ajuta să aibă o naştere 
uşoară, şi ale celor care vor să se căsătorească, ca 
să-şi găsească perechea potrivită.

            La mulţi ani pentru cei 2,2 milioane de 
români care îşi sărbătoresc ziua numelui!

 Numele Maria este în general consid-
erat ca fiind de origine ebraică şi ar proveni din 
Maryam sau Miryam, numele surorii mai mari 
a lui Moise, şi e compus din mar, care însemnă 
picătură, şi yâm, care însemnă mare.
 Unii savanţi consideră însă că Maryam, 
un cuvânt de origine egipteană care datează din 
timpul captivității evreilor în pământul faraonilor, 
este compus din două părţi, prima înseamnă a 
iubi sau a alege pe cineva, iar a doua parte este 
numele zeului Amon.
 În greacă, cuvântul a devenit Mariamn, iar 
pentru creştini cuvântul Maria, după transcrierea 
ebraică, şi Mariana, după transcrierea grecească, 
înseamnă aleasă sau iubită de Dumnezeu.
 Peste 2,2 milioane de români îşi sărbăto-
resc onomastica de Sfânta Maria, potrivit statis-
ticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor (MAI).
 Majoritatea femeilor care îşi sărbătoresc 
onomastica în această zi poartă numele de Maria, 
Mariana, Mărioara şi Măriuca, dar se sărbătotesc 
şi cele care poartă numele de Marinela, Marilena, 
Mioara sau Marina. Se serbează şi bărbaţii cu nu-
mele de Marian, Marin sau Marinică.

Întocmit – Oneț Ionela Claudia                                                                                                                          
Sursa:crestinortodox.ro
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Participarea României la Primul Război Mondial
   Participarea României la Primul Război Mondial cu-
prinde totalitatea măsurilor și acțiunilor de ordin pol-
itic, diplomatic și militar desfășurate de statul român, 
singur sau împreună cu aliații, între 13/28 iulie 1914 și 
28 octombrie/11 noiembrie 1918 , în vederea atingerii 
scopului politic principal al participării la război - re-
alizarea statului național unitar român. 
 La izbucnirea Primului Război Mondial, pe 
plan intern, România era o țară în care chiar dacă insti-
tuțiile regimului democratic erau prezente, funcționarea 
organismului statal era departe de standardele occiden-
tale. Economia avea o structură arhaică și anacronică, 
bazată pe o agricultură de subzistență, tradițională și cu 
un nivel redus de productivitate.
 Societatea era dominată de o aristocrație fun-
ciară (marii proprietari de terenuri agricole) care își ex-
ercita dominația asupra unei mase mari de populație, 
preponderent rurală și în covârșitoare măsură anal-
fabetă.
 Cu tot efortul făcut de elitele politice și in-
telectuale ale țării în a doua jumătate a secolului XIX, 
România era încă departe de sincronizare cu Occiden-
tul european. În ciuda neajunsurilor, România rămâne 
cea mai productivă țară din Europa de Est datorită re-
surselor sale naturale si a potențialului agricol.
 Sistemul internațional era marcat la sfârșitul 
secolului XIX și începutul secolului XX de rivalitatea 
dintre marile puteri pentru controlul lumii extraeuro-
pene. În Europa, Germania principala putere și com-
portamentul ei pe continent a determinat o extraordi-
nară destrămare și recompunere a alianțelor în raport 
cu deceniile anterioare.
 România era ea însăși prinsă în aceste jocuri de 
putere. Pe de o parte ea era un obiect al rivalităților im-
periilor vecine, care aveau pregătite planuri anexioniste 
pentru diferite părți ale teritoriului său, pe de altă parte 
România căuta să își creeze condițiile propice pentru 
îndeplinirea idealului național, de adunare într-un sin-
gur stat a tuturor provinciilor istorice românești.
 Din punct de vedere militar, România venea 
după o victorie fără glorie în Al Doilea Război Balcanic, 
euforia victoriei făcând să se treacă cu ușurință peste 
lipsurile manifestate în domeniul conducerii militare, 
organizării și instruirii trupelor și mai ales a înzestrării 
cu armament și tehnică de luptă moderne.
 Deși legată de Imperiul Austro-Ungar prin-
tr-un tratat secret de alianță, din 1883, România alege 
să se declare neutră la izbucnirea ostilităților, în iulie 
1914 , prevalându-se de interpretarea clauzelor relative 
la „casus foederis”. În anii neutralității, guvernul liberal 
condus de Ion I.C. Brătianu a adoptat o atitudine de ex-
pectativă, în ciuda faptului că toate părțile implicate în 
conflict au făcut presiuni asupra României combinate 
cu promisiuni, pentru a li se alătura.
 În august 1916, România primește un ulti-
matum să decidă dacă dorește să se alăture Antantei 
„acum ori niciodată”. Sub presiunea cererii ultimative, 
guvernul român acceptă să intre în război de partea An-
tantei, deși situația de pe fronturile de luptă nu era una 
favorabilă.
 După o serie de victorii tactice rapide în Tran-
silvania asupra unor forțe austro-ungare copleșite din 
punct de vedere numeric, armata română va suferi în 
toamna anului 1916 o serie de înfrângeri zdrobitoare, 

ceea ce va forța autoritățile statului să se refugieze în 
Moldova, permițând inamicului să ocupe două tre-
imi din teritoriul național, inclusiv capitala București. 
Cauzele principale ale înfrângerii Armatei României în 
campania anului 1916, de forțe germane și austro-un-
gare semnificativ inferioare numeric, au fost ingerințele 
politice majore în actul conducerii militare, incompe-
tența, impostura și lașitatea unei părți semnificative 
a eșalonului militar de conducere, precum și lipsa de 
adecvare a pregătirii și dotării trupelor pentru tipul de 
război purtat.
   Campania din vara anului 1917 a fost una de 
succes, reușindu-se, în faza inițială, înfrângerea trupelor 
Puterilor Centrale în bătăliile de la Mărăști, Oituz și 
Mărășești. Planificatorii militari români intenționau 
ca în continuare să dezvolte această ofensivă pentru 
a începe eliberarea teritoriului ocupat, dar izbucnirea 
revoluției în Imperiul Rus a dus la abandonarea acestor 
planuri și trecerea din nou la defensiva strategică.
 Situația pe frontul de est a evoluat într-un mod 
negativ, astfel încât după ce Rusia a încheiat pacea de la 
Brest-Litovsk cu Puterile Centrale, România a fost nev-
oită să ceară armistițiul și apoi să fie nevoită să iasă din 
război și să semneze o pace separată în condiții umili-
toare, în primăvara lui 1918. Refuzul regelui Ferdinand, 
care a amânat la nesfârșit gestul formal de a semna acest 
tratat, a făcut posibilă reînceperea ostilităților în ulti-
mele două zile ale războiului, prezervând în acest mod 
statutul României de stat beligerant la Conferința de 
Pace de la Paris.
 La sfârșitul Primului Război Mondial, Imperiul 
Austro-Ungar a fost desființat; astfel a fost posibilă for-
marea României Mari prin Unirea Banatului, Bucovinei 
și Transilvaniei cu România

Bătălia de la Mărăști

 Bătălia de la Mărăști a fost prima din marile 
bătălii desfășurate pe teritoriul României în timpul 
campaniei anului 1917. S-a desfășurat între 22 iulie și 1 
august 1917 fiind concepută ca o operație ofensivă pe o 
direcție secundară a armatelor române și ruse, în para-
lel cu operația ofensivă principală de la Nămoloasa, la 
care s-a renunțat între timp.
 La 20 iunie/3 iulie 1917, generalul Alexandru 
Averescu a emis „Ordinul de operație nr. 1 638”. Mis-
iunea Armatei 2 era executarea unei ofensive energice 
pe valea Putnei, printr-un atac general în întreaga fâșie 
a Armatei, între dealul Arșița Mocanului și satul Răcoa-
sa. Sectorul prevăzut pentru ruperea frontului inamic 

avea o deschidere de 13 kilometri, fiind situat la flancul 
drept al dispozitivului de luptă. În primul eșalon au fost 
dispuse Divizia 8 Infanterie – în flancul drept, Divizia 
6 Infanterie – în centru și Divizia 3 Infanterie – în flan-
cul stâng. Toate forțele participante la ofensivă au fost 
puse în coordonarea generalului Arthur Văitoianu, co-
mandantul Corpului II Armată. Rezerva, la dispoziția 
comandantului Armatei era formată din Divizia 1 In-
fanterie și Brigada 2 Călărași.
 Pentru această bătălie Armata 2 a avut la dis-
poziție un total de 56 de batalioane, 14 escadroane, 258 
de tunuri și 50 000 de oameni. Pe timpul desfășurării 
bătăliei au mai fost primite ca sprijin sau întărire Diviz-
ia 1 Cavalerie, Brigada 2 Călărași, Brigada de Grăniceri 
și Batalionul 17 Pionieri.
 Bătălia a început cu o puternică pregătire de 
artilerie pe durata a două zile, 9/22 - 10/23 iulie 1917. 
În dimineața zilei de 11/24 iulie, a fost declanșat atacul 
marile unități de infanterie. La ora 10 este cucerit satul 
Mărăști, iar până la sfârșitul zilei s-a reușit ruperea fron-
tului Diviziei 218 Infanterie germană într-un sector cu 
lățimea de 10 kilometri. Acțiunea ofensivă a continuat 
și în ziua de 12/25 iulie obligând inamicul la o retrag-
ere generală, ceea ce a permis eliberarea localităților 
Mărăști, Câmpuri, Vizantea Mănăstirească, Roșculești, 
Răcoasa etc.
 Ca urmare a situației critice în care ajunseseră 
trupele ruse pe frontul din Galiția, la solicitarea expresă 
a comandamentului rus, în cursul zilei de 12/25 iulie 
Marele Cartier General a trimis Ordinul de operații nr. 
34 prin care dispunea stoparea acțiunilor Armatei 2.
Considerând că aliniamentul pe care se găseau la acel 
moment forțele sale nu era pentru defensivă, generalul 
Averescu solicită și obține aprobarea generalului Con-
stantin Prezan pentru continuarea acțiunilor ofensivei 
pentru rectificarea frontului în vederea trecerii la de-
fensivă. 
Operațiile ofensive vor fi continuate cu succes în zilele 
de13/26-14/27 iulie pe tot frontul Armatei, conducând 
la desființarea Grupului general Ruiz și încorporarea 
Diviziilor 218 Infanterie germană și 1 Cavalerie aus-
tro-ungară, în cadrul Grupului Gerock.
 Ofensiva Armatei 2 a fost oprită de Marele 
Cartier General în seara zilei de 14/27 iulie 1917. Ar-
mata primea  înapoi Diviziile 7 și 12 Infanterie concom-
itent cu o nouă misiune de luptă: apărarea văii Troșului 
și a câmpurilor petroliere din regiune, singurele care 
mai erau în stăpânirea statului român și care asigurau 
tot necesarul de război al armatei. S-au mai desfășurat 
o serie de acțiuni locale de mică amploare în perioada 
15/28 iulie-19 iulie/1 august 1917, dată la care bătălia se 
încheie definitiv.
 Bătălia de la Mărăști s-a încheiat cu victoria 
forțelor române care au împins frontul înapoi pe o 
lățime de 30 de km și o adâncime de 20 de kilometri, 
eliberând peste 500 de kilometri pătrați și 30 de local-
ități. Pierderile proprii au fost de 110 ofițeri și 4.782 
de trupă (morți, răniți și dispăruți), iar cele provocate 
inamicului au constat în 32 ofițeri și 2.761 trupă prizon-
ieri și o importantă cantitate de material de război.

Întocmit – Bogdan Delia
Sursa: ro.wikipedia.org 
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SÂNGELE ÎNSEAMNĂ VIAȚĂ
 I. DE CE SĂ DONĂM SÂNGE?

1. Zilnic, mii de bolnavi internați în spitalele din 
România au nevoie de transfuzie de sânge  pent-
ru a supraviețui.
 Pentru a se realiza transfuzia de sânge 
este nevoie în primul rând, ca niște oameni cu 
suflet mare să facă gestul salvator: să doneze 
sânge.

2. La ora actuală sângele nu are un înlocuitor.
 Donarea de sânge este singura soluție 
pentru a asigura  necesarul  de sânge 
și componente sanguine din spitale.

3. Sângele are o perioadă de valabilitate scurtă.
Dintr-o pungă de sânge se obțin trei produse 
sanguine, două dintre acestea având  perioada 
de valabilitate de 42 zile (Concentratul Eritroc-
itar-globulele rosii)si de 5 zile(Concentratul 
Trombocitar-trombocitele). Astfel este nevoie ca 
zilnic în număr suficient de persoane să doneze 
sânge, pentru a se putea obține aceste produse 
sanguine.

4. Cu ocazia prezentării la donare se pot depista 
anumite boli:
• în urma consultației medicale care se face 
în predonare.
• în urma analizelor de laborator care se 
efectuează înainte și după  donare.
       (teste pentru: Anemie, Glicemie, Hepatita B, 
Hepatita C, HIV/SIDA, Sifilis, HTLV, ALT,
        Grupa sanguina si Rh)

5. După donare sângele se reface, iar imunitatea 
crește.

II. CONDIȚIILE MINIME PENTRU A DEVE-
NI DONATOR

1. Donatorul de sânge trebuie să fie o persoană 
sănătoasă și să nu facă tratament   
   medicamentos.
2. Să nu ai /să nu fi avut  : Sifilis,TBC, Hepatita 
virala B si C, HIV, Malarie,
         Bruceloza, Boli de inima, Diabet zaharat, 
Epilepsie, Cancer, AVC, etc. 
3. Să nu fi avut intervenții chirurgicale sau 
stomatologice, tatuaje în ultimele 6 luni.
 4. Vârsta:18-60 ani
 5. Greutate: Femei - minim 57kg
                       Barbați - minim 60kg
6. Femeile să nu fie însărcinate, în perioada de 
lehuzie, în perioada menstruală.

III. RECOMANDĂRI PENTRU DONAREA 
DE SÂNGE

1. Dimineața, înainte de donare se servește un 
mic dejun ușor, fără grăsimi și se 
consumă lichide cum ar fi: apa, ceai îndulcit, ca-
fea, suc, lapte;

2. Donatorul trebuie sa vină odihnit la donare;

3. Nu se consumă alcool înainte de donare cu 48 
ore;

4. Nu se fumează înainte de donare și 2 ore după 
donare;

5. Donatorul trebuie să vină la donare cu un act 
de identitate.

IV. DREPTURILE DONATORULUI 

1. Se acordă o zi liberă, în ziua donării conform 
legii; 

2. Donatorul de sânge are dreptul să primească 7 
tichete de masă, pentru produse 

  alimentare (ca o recompensă biologică).

3. Reducere de 50% pe mijloacele de transport în 
comun pentru 30 de zile, pentru  persoanele cu 
domiciliul în Alba Iulia, iar pentru persoanele ce 
au domiciliul în afara municipiului Alba Iulia se 
decontează biletele de transport în comun.

 4. Donatorul poate primi la cerere un buletin de 
analize, cu rezultatele testelor 
efectuate cu ocazia donării.

V. CARE SUNT BENEFICIILE DONĂRII DE 
SÂNGE  VOLUNTARE ȘI REGULATE PENT-
RU DONATOR?

• Îmbunătățirea stării de sănătate și încura-
jarea unui stil de viată sănătos
            (după donare, sângele se reface repede și 
imunitatea crește.)
• Crește stima de sine.
• Devine un model pentru ceilalți putân-
du-i motiva și pe alții să doneze.
• Se bucură de o verificare periodică a stă-
rii de sănătate (examen medical și  analize de 
laborator)
• Beneficiază de recunoaștere din partea 
societății.

**Transfuzia de sânge nu este o simpla perfuz-
ie. Dacă ne gândim la faptul că sângele este un 
țesut special, lichid format din celule și plasmă, 
îndeplinind multiple funcții în organism atunci 
transfuzia de sânge poate fi considerată un trans-
plant de țesut viu.
 De altfel, administrarea de sânge la un 
bolnav aflat în suferintă, produce efecte benefice 
imediate, vizibile, producând o ameliorare a stă-
rii de sănătate sau vindecare, după caz.

**Program recoltare donatori : Luni-Vineri  
7.30-12.00
**Centrul de Transfuzie Sanguină Alba se află în 
curtea Spitalului Județean de Urgență Alba.

Asistent comunitar – Hărbean Larisa



pagina 6 TARA SPRINGULUI, , Nr. 19  SEPTEMBRIE  2020

Family Tel 
Salvați Copiii și Digi România lansează 0800.070.009 - linie gratuită pentru 
părinții ai căror copii întâmpină dificultăți emoționale și comportamentale în 

perioada de izolare socială.

    În această perioadă, oricât am dori să ne 
protejăm de evenimentele care zdruncină ritmul 
obișnuit al vieții, este imposibil. Pe măsură ce 
răspândirea Covid–19 produce din ce în ce mai 
multă îngrijorare în rândul nostru, al adulților, 
este firesc să ne gândim și la felul în care această 
pandemie poate afecta echilibrul emoțional al 
copiilor. Pentru aceștia, pe lângă măsurile imedi-
ate de intervenție și sprijin material, Salvați Copiii 
și Digi România lansează 0800.070.009 Family 
Tel, o linie telefonică gratuită, unde părinții și tu-
torii copiilor pot suna pentru a fi consiliați psi-
hologic și ajutați să gestioneze cât mai bine starea 
emoțională a copiilor.
    O echipă de 16 psihologi ai Organizației Salvați 
Copiii din Suceava, Iași, Timișoara, Târgu Mureș 
și București va oferi consiliere și suport psiholog-
ic, conform unui protocol specific pentru situ-
ațiile generate de criză. Family Tel 0800.070.009 
poate fi apelat gratuit, de luni până vineri, între 
orele 11.00 - 19.00.
   Serviciul se adresează cu precădere părinților 
ai căror copii întâmpină dificultăți emoționale 
și comportamentale induse de izolarea socială, 
ca parte a măsurilor de prevenție a răspândirii 
Covid-19, dar și celorlalți adulți care au nevoie de 
sprijin emoțional în acest context.

   Ne confruntăm cu 
o criză situațion-
ală multifațetată: 
virus necunoscut, 
posibilitatea de 
a ne infesta (noi 
sau cei apropiați 
nouă), îngrijorări 
pentru cei aflați la 
distanță, izolarea și 
distanțarea socială, 
îngrijorări legate 
de locul de muncă, 
de criza financiară 
anunțată, etc. În 
asemenea situații 
care conduc la am-
plificarea stresu-
lui resimțit, adul-
tul trebuie să fie o 
sursă de siguranță 
și confort pentru 
copil. Atât adultul 
cât și copilul pot 
experimenta, în 

situații de stres ridicat, stări precum: anxietate, 
neajutorare, furie, rușine/vinovăție, confuzie sau 
frică.
  Astfel că, în această perioadă este posibil să trăim 
mai frecvent aceste emoții negative, percepute ne-
plăcut și stresant. Sunt, de fapt, răspunsuri emoțio-
nale pe care oamenii le trăiesc în asemenea situ-
ații. Este absolut necesar să normalizăm emoțiile 
trăite, fără a încerca să minimizăm situația, însă 
accentul trebuie pus pe aspectele pozitive, care țin 
de ceea ce poate face fiecare dintre noi, pentru a 
depăși criza și a-și menține echilibrul emoțional”.
Pentru a veni în sprijinul adulților și al copiilor, 
Salvați Copiii a creat o secțiune de resurse utile 
pe site-ul său: www.salvaticopiii.ro/coronavirus/
resurse-pentru-parinti.
Resursele pregătite de specialiști se referă la sfatu-
ri generale pentru părinți :
-Cum facem față fricii în această perioadă
-Cum le explicăm copiilor anxioși despre Covid-19
-Cum discutăm cu copiii despre pandemie
-Cum ne putem da seama când copiii sunt afectați
-Ce putem face acasă cu copiii
-Jocuri pentru familie și multe alte idei
   Ca parte a intervenției în contextul pandemic ac-
tual, Salvați Copiii își intensifică eforturile de spri-
jinire și protecție a copiilor, concentrându-se pe 

garantarea accesului la educație prin activități de 
la distanță, consiliere socială și psihologică online/
telefonic, oferirea de suport material de urgență 
pentru copii vulnerabili și familiile lor, mai ales în 
contextul unei crize umanitare, în care accesul la 
servicii publice este limitat sau îngreunat. În para-
lel susține sistemul medical și dotează spitalele cu 
echipamente de protecție și aparatură medicală 
vitală (până în prezent peste 15 unități medicale 
din București și din țară au primit suport).
    Totodată, Salvați Copiii România a pus la dis-
poziția beneficiarilor programelor sale linii di-
recte de consiliere și sprijin, precum și resurse 
educaționale care să îi ajute pe copii să rămână 
conectați la procesul educațional.
    Despre Organizaţia Salvaţi Copiii:
   De 30 de ani, Salvați Copiii România constru-
iește programe sociale, politici publice și practici 
solide în beneficiul copilului din România. Exper-
tiza și complexitatea proiectelor la nivel național 
fac din organizație o instituție socială esențială, al 
cărei rol este medierea între societatea și autori-
tatea publică, în beneficiul copilului.
   În trei decenii de activitate, Salvați Copiii a in-
tervenit activ în societate, identificând soluții 
concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor 
vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o 
colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pent-
ru asigurarea interesului superior al copilului.
   Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghe-
re vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât 
acestea să implementeze politici publice de durată 
care să corecteze cauzele care duc la vulnerabi-
lizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să 
creeze rețele active de solidaritate, prin încurajar-
ea responsabilității sociale a companiilor și a soci-
etății, în sens larg.
   În calitate de membru al Save the Children, cea 
mai mare organizaţie independentă din lume 
care promovează drepturile copilului şi care cu-
prinde 30 de membri şi desfăşoară programe în 
peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume 
care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la 
supraviețuire, educație, protecție și participare, 
asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese 
importante privind modul în care copiii sunt 
trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de 
durată în viaţa acestora. În cei 30 de ani de ac-
tivitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicați 
în programele și campaniile Organizației Salvați 
Copiii.
           Întocmit – Dănilă Ioana  Maria
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George Coşbuc, biografie (1866 - 1918)

       George Coşbuc (n. 20 septembrie 1866, Hor-
dou, comitatul Bistriţa-Năsăud, azi Coşbuc, judeţul 
Bistriţa-Năsăud — d. 9 mai 1918, Bucureşti) a fost 
un poet român din Transilvania. S-a născut al op-
tulea dintre cei 14 copii ai preotului greco-catol-
ic Sebastian Coşbuc şi ai Mariei, fiica unui preot 
greco-catolic. Copilăria şi-o va petrece la Hordou, 
în orizontul mitic al lumii satului, în tovărăşia bas-
melor povestite de mama sa. Primele noţiuni despre 
învăţătură le primeşte de la ţăranul Ion Guriţă, din-
tr-un sat vecin, despre care Maria Coşbuc auzise „că 
ştie poveşti”. De la bătrânul Tănăsucă Mocodean, 
Coşbuc învaţă a citi încă de la vârsta de cinci ani.
 Poetul şi-a început studiile la şcoala primară 
din Hordou, în toamna anului 1871, pe care, din 
motive de sănătate, le întrerupe după clasa I. Din 
toamna anului 1873, pentru clasele a II-a şi a III-a, 
urmează cursurile şcolii din Telciu, comună mare 
pe Valea Sălăuţii, învăţând germana cu unchiul său 
Ion Ionaşcu, directorul şcolii. În clasa a VII-a, Coş-
buc este ales vicepreşedinte al societăţii, iar la 2 oc-
tombrie 1883 devine preşedinte. Publică în paginile 
revistei Muza someşeană primele poezii, citeşte la 
şedinţele societăţii traduceri din Rückert, Petőfi şi 
o poveste populară, în 600 de versuri, Pepelea din 
cenuşă. În mai 1884 îşi susţine examenul de baca-
laureat, după trecerea acestuia, în toamna anului 
1884, se înscrie la Facultatea de Filosofie şi Litere a 
Universităţii maghiare din Cluj.
 Despre începuturile sale literare George 
Coşbuc mărturiseşte: “Cea dintâi poezie am publi-
cat-o la vârsta de 15 ani într-o foaie pedagogică din 
Ardeal. N-o mai am şi nici nu ştiu ce era, insa imi 
amintesc ca a fost o poezie de dragoste. Am publicat 
apoi fel de fel de încercări prin toate foile ardeleneş-
ti”.
 În noiembrie 1886, bolnav şi confruntat 
cu diverse dificultăţi materiale, nu mai figurează 
printre studenţii clujeni, frecventând doar anumite 
cursuri universitare. Publică la revista din Gherla 
Cărţile săteanului român, continuă să tipărească în 
Tribuna poveşti şi basme versificate (Fulger, Brâul 
Cosânzenii, Tulnic şi Lioara), corespondează cu 
Slavici, care îl cheamă la Sibiu, în redacţia ziarului. 
Din vara anului 1887 poetul începe să lucreze ca 
redactor la Tribuna, inaugurându-se astfel o etapă 
hotărâtoare în formaţia sa.
 Debutul publicistic propriu-zis se produce 
tot în 1884, când revista Tribuna din Sibiu îi pub-

lică sub pseudonimul C. Boşcu (anagrama numelui 
Coşbuc), snoava versificată Filosofii şi plugarii.
 În august 1887, G. Coşbuc ajunge la Sibiu, 
unde va rămâne până în 1889. Slavici va consemna 
cu entuziasm evenimentul: „De vreo două săptămâni 
avem aici pe Coşbuc, un admirabil băiat de vreo 21 
de ani, unul din cele mai distinse capete”.  
Mişcarea literară de la Tribuna a dus la cristaliza-
rea poziţiei lui Coşbuc faţă de literatură, în direcţia 
interesului către folclor, ca bază a literaturii culte, şi 
către limbajul popular, orientată, în esenţă, spre ide-
alul restabilirii unităţii culturale a poporului român.
 Ioan Slavici mărturiseşte următoarele în 
Amintiri: „Gheorghe Coşbuc, înzestrat din belşug 
de către firea cea darnică, s-ar fi ridicat în toate îm-
prejurările deasupra contemporanilor săi, n-ar fi 
ieşit ceea ce a fost dacă nu şi-ar fi croit lucrarea vieţii 
în mijlocul acestor oameni cu cultură generală, care 
toţi erau scriitori ...”.
 Anii petrecuţi în redacţia Tribunei sibiene 
(1887 - 1889) alături de I. Slavici vor culmina cu 
apariţia poemului Nunta Zamfirei, un poem - spec-
tacol admirabil, care a impresionat chiar şi pe olim-
pianul Titu Maiorescu.
 Spre anul 1889, Tribuna începe să lucreze în 
pierdere, situaţia ducând la desfiinţarea unor pos-
turi, printre care şi cel al lui Coşbuc. La insistenţele 
lui I. Slavici, Titu Maiorescu îl cheamă la Bucureşti, 
unde soseşte pe la mijlocul lunii decembrie 1889.
 Venit la Bucureşti, Titu Maiorescu l-a primit 
în şedinţa Junimii din 23 decembrie 1889, ardelean-
ul citind, alături de I.L. Caragiale. I se oferă un post 
de desenator-calculator la Ministerul Cultelor şi In-
strucţiunii Publice. Coșbuc publică la Convorbiri 
literare poemele „La oglindă”(1890), alte trei poezii, 
între care şi „Rea de plată” (1892). Continuă să pub-
lice la Tribuna („Pe lângă boi”, „Trei, Doamne, şi toţi 
trei”, „Cântec”), la Lumea ilustrată („Fatma”, 1891; 
„Vestitorii primăverii”, „Noaptea de vară”, „Vara”, 
„Vântul”, 1892; „Rugăciunea din urmă”, 1893).
 Demisionează din postul de funcţionar 
şi este cooptat în colectivul profesorilor asociaţi 
care elaborau un manual de şcoală intitulat Carte 
românească de citire. În 1893 îi apare primul volum 
de versuri, Balade şi idile; editează în colaborare cu 
I.L. Caragiale şi I. Slavici, revista Vatra (1894). În 
1895 s-a căsătorit cu Elena, sora editorului C. Sfetea, 
şi, în acelaşi an, la Craiova, i s-a născut unicul fiu, 
Alexandru.
 La 28 martie 1902 Ministerul Instrucţi-
unii Publice şi al Cultelor îl numeşte în postul de 
şef de birou, creat prin bugetul administraţiei Casei 
Şcoalelor. Conduce revista Viaţa literară, este numit 
în postul de referendar în Administraţia Casei Ar-
telor (1906). Din 1907 lucrează intens la traduceri; 
este numit în postul de şef al Biroului de control al 
activităţii extraşcolare (1907).
 În august 1915 moare Alexandru, fiul poet-
ului, într-un accident de automobil. Coşbuc suportă 

foarte greu lovitura, se izolează, încetează să mai 
publice. „O mare nenorocire a atins pe George 
Coşbuc. N-a fost om care, ştiind bucuriile şi du-
rerile unui părinte, care să nu-şi şteargă o lacrimă 
atunci când inima cea mare sângera de cea mai 
înspăimântătoare rană, care niciodată nu se poate 
închide”, scria N. Iorga în toamna acestui an.
 Vorbind în numele Secţiei literare, Duiliu 
Zamfirescu spunea în raportul său: „Reputaţia sa 
literară e aşa de întinsă, încât numele său a devenit 
popular în toate ţările locuite de Români. Primin-
du-l în mijlocul nostru consfinţim ceea ce opinia 
publică a hotărât de mult. Domnul Coşbuc a dat 
poporului român, în mai puţin de 25 de ani, o can-
titate de muncă literară atât de considerabilă, încât 
numai pentru aceasta s-ar cuveni să-i deschidem 
uşile amândouă pentru a-l primi între noi. Dar cal-
itatea lucrărilor sale întrece cantitatea. Poeziile sale 
sunt adevărate poezii şi sunt originale”.
 La Bucureşti, George Coşbuc a mai făcut 
parte şi din conducerea revistelor Vatra (1894), Foaie 
interesantă (1897), Sămănătorul (1901) şi Viaţa lit-
erară. Înfiinţată la 1 ianuarie 1894, la Bucureşti, re-
vista Vatra, concepută în descendenţa Daciei literare 
şi a Tribunei va apărea doar în 44 de numere, bi-
lunare, până în august 1896.
 „La 9 mai 1918, poetul George Coşbuc 
moare la Bucureşti. Ţara pierde un mare poet, în su-
fletul căruia s-au reflectat toate aspiraţiile neamului 
nostru ...”spunea Bogdan-Duică la înmormântarea 
ilustrului dispărut. La moartea lui Coşbuc, Nicolae 
Iorga, cel care afirmase mai demult că „poezia lui 
Coşbuc este de o virtuozitate extraordinară”, publică 
un necrolog pe care-l încheie cu următoarele cuvin-
te: „Cel ce a cântat toate vitejiile neamului, de la Gelu 
al legendei până la dorobanţii din 77, moare fără a fi 
văzut cu ochii sub steag pe aceia care au onorat din 
nou sfântul drapel al ţării. Să lăsăm ca asupra frunţii 
lui palide, acum liniştite, să cadă o umbră mângâi-
etoare a depărtatului tricolor nevăzut.”
 În ziarul Lumina, din Bucureşti, Liviu Re-
breanu publică, la 14 mai 1918, articolul George Coş-
buc, afirmând printre altele: „Coşbuc e primul poet 
pe care-l dă Ardealul literaturii româneşti. Ardelean 
a rămas toată viaţa. Până şi în graiul viu păstrase o 
notă ardelenească, particulară, care îi şedea bine. 
Aici în ţară dragostea lui a fost pentru cele şase mil-
ioane de ţărani. Simţea o fraternitate profundă cu 
dânşii ... A răsărit deodată, fără să-l ştie nimeni, fără 
să facă ucenicia cafenelelor şi bisericuţelor bucureş-
tene. Şi a biruit împotriva tuturor celor scufundaţi 
în inimaţii şi neputinţe. A adus lumină, sănătate, vo-
ioşie. Scrisul lui Coşbuc trăieşte şi va trăi cât va trăi 
neamul românesc.”
                                                                         
           Întocmit – Bogdan Delia 
                                Sursa : istoria.md
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               Anotimpul roadelor
 În tradiția populară, toamna începe de la Sf. 
Maria Mică, 8 septembrie, și durează până la Sf. Nico-
lae, 6 decembrie. Când tună toamna târziu, se zice că 
Sf. Ilie se întoarce acasă cu carul plin de păpușoi.
 Cea mai frumoasă legendă a toamnei este chiar 
povestea frunzei ruginii. Se spune că într-o zi se nă-
pusti un vânt puternic, de spărgea ferestrele oamenilor 
și ridica în slavă hârtiile și praful de pe drum. Frunza 
stejarului, hotărâtă să afle ce e cu vântul rece care se 
stârnise, prinde curaj și îl întreabă pe tatăl său: Dragă 
tată, ce este toamna?
 Stejarul răspunse: Toamna este a treia fiică a an-
ului, ce coboară din înaltul cerului să-și aștearnă trena 
ei de culoare galben-brun-arămie, trena fiind voi, frun-
zele, care veți așterne un covor de rugină peste întreaga 
natură. De cum sosește de pe dealuri, începe a stropi în 
jur cu mănunchi de ciumăfăi, de unde și culoarea sim-
bolică de toamnă. Atunci, soarele coboară spre asfințit. 
Răcoarea cuprinde întinsul și deodată sămânța se va 
scutura, frunzele îngălbenite se vor desprinde de pe ra-
murile copacilor și se vor cufunda într-un somn adânc, 
pentru totdeauna. Bruma rece și vântul șturlubatic sunt 
prietenii nedespărțiți ai toamnei.
 Împreună vor sălta frunzele în sus, până în în-
altul cerului, iar apoi le vor lăsa din nou pe pământ. 
Voi vă veți apleca în fața Toamnei, părăsindu-vă defin-
itiv tatăl care v-a susținut atâta timp în adierea vântului 
slab. Asta e legea naturii și trebuie respectată. Pentru 
oamenii vrednici, toamna este o binecuvântare, fiindcă 
e plină de roade.
 Cum termină stejarul de povestit, se uită pe 
dealuri și frumoasa toamnă se apropia. Fructele îi țin-
eau trena, în calea ei se așezau frunze și miresme de cri-
zanteme o însoțeau ca un abur. Fericită că a aflat ce este 
toamna și mai ales, că face parte din alaiul ei, frunza de 
stejar rugini pe loc și plecă spre veșnicia ei.

 Răpciune, liber la târguri

 Numele lunii septembrie vine de la cuvântul 
latinesc ”septem”, șapte, pentru că era a șaptea lună în 
calendarul roman. În România, luna septembrie are 
mai multe denumiri populare: Răpciune, Brumar cel 
mic, Vinicel, Viniceriu și Vinișel.
 În tradiția populară, septembrie este luna în 
care oamenii se întorc către livezi și vița-de-vie.  Este 
timpul de recoltat și de adunat provizii pentru iarnă. 
Cei care nu au reușit să strângă plante medicinale, de 
leac, mai au răgaz până la Sfânta Maria Mică, după care 
ierburile își pierd proprietățile tămăduitoare. Acum se 

face magiunul de toamnă, iar de Ziua Crucii se bat nu-
cii, prilej de petreceri, mai ales pentru cei tineri. De la 
această zi până la Sfânta Parascheva, au loc, în funcție 
de zonă, ceremonialurile numite ostrovul viilor, adică 
începerea culesului la struguri. Ostrovul viilor este un 
fel de clacă, prilej de socializare, de trecere dincolo de 
legăturile de familie. Pe lângă părțile bune, acest tip de 
practică aduce pentru capul familiei și o grijă în plus, 
pentru că, deși aceste invitații la culesul viei se bazează 
pe reciprocitate, ele presupun și un soi de petrecere. Se 
cheamă lăutari, se spun povești, se fac diferite jocuri, se 
petrece în toată regula. Pe vremuri, exista obiceiul ca 
din primul must care se storcea, să se facă ofrandă și, 
din ulcele noi, să se dea acesta de pomană.  
             De asemenea, din primul must se aruncă pentru 
morți, ca să se bucure și ei de recoltă și să fie împăcate 
cele două lumi.
 Sărbători importante:
•  8 septembrie: Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Ma-
ria Mică);
•  14 septembrie: Înălțarea Sfintei Cruci (Ziua Crucii);
•  26-28 septembrie: Filipii de toamnă;
•  29 septembrie: Vara lui Mioi.

 Sântămăria Mică

 Nașterea Maicii Domnului este primul praznic 
din Anul bisericesc, care începe la 1 septembrie. Fe-
cioara Maria s-a născut din părinți foarte înaintați în 
vârstă, Ioachim și Ana, ca rod al rugăciunii lor.
Inversând evenimentele care deschid și închid viața 
Sfintei Maria, mai întâi moartea (15 august) și apoi 
nașterea (8 septembrie), Biserica creștină a preluat, de 
fapt, modelul preistoric: moare mai întâi reprezentar-
ea mitică, ajunsă la vârsta senectuții, în cazul de față 
Sântămăria Mare, și apoi se naște, Sântămăria Mică.
 Perioada dintre cele două Sântămării, numită 
Între Sântămării, e considerată optimă pentru semănă-
turile de toamnă. În această perioadă se încheie și 
văratul oilor la munte (La Sântămăria Mare/ Tulesc oile 
la vale!), bărbații își schimbă pălăria cu căciula (A venit 
Sântămărie/ Te-ai …. în pălărie!), se interzice scăldatul 
în apa râurilor, spurcată de cerb, și dormitul pe prispă.

 Ziua Înălțării Sfintei Cruci

 În fiecare an, în 14 septembrie, se sărbătorește 
Înălțarea Sfintei Cruci. În popor i se mai spune Ziua 
Crucii și este considerată data ce vestește sfârșitul verii 
și începutul toamnei.
 Principalele obiceiuri și practici de schimbare 
a anotimpului călduros (vara) cu unul rece (toamna) 
sunt concentrate în jurul echinocțiului de toamnă și se 
manifestă cu ocazia unor sărbători religioase sau pop-
ulare ce ating maximul la Ziua Crucii.
 Bătrânii spun că de Ziua Crucii se închide 
pământul, luând cu sine insectele, reptilele și plantele 
care au fost lăsate la lumină în primăvară. În lumea 
satelor încă se mai crede că șerpii, înainte de a se re-
trage în ascunzișurile subterane (unde vor hiberna 
până în primăvara următoare, la 17 martie – Alexiile), 
se strâng mai mulți la un loc, se încolăcesc și produc 

o ”piatră nestemată”, folositoare pentru vindecarea tu-
turor bolilor.
 Tot în această zi, preotul parohiei sfințește via 
și butoaiele cu vin, pentru ca și în viitor gospodarul să 
se bucure de o recoltă bogată. Strugurii din ultima tufă 
din vie nu trebuie culeși. Ei sunt păstrați ca ofrandă 
pentru păsările cerului și de aceea se numesc, în limbaj 
popular ”Strugurii lui Dumnezeu”. În serile culesului, 
podgorenii fac focuri din viță uscată, în jurul cărora 
petrec cu mâncare, băutură și muzică.
 Este vremea când busuiocul, menta, măghi-
ranul și cimbrul, considerate plante magice, se sfințesc 
la biserică, în timpul slujbei fiind păstrate chiar lângă 
cruce. Busuiocul sfințit acum alină durerile, chiar și 
migrenele puternice sau durerile de dinți. În mediul 
rural, cu crenguțe de busuioc aprinse se afumau bol-
navii de friguri. Busuiocul se punea și în vasele cu apă 
pentru păsări, în perioada epidemiilor; în lăutoarea 
fetelor, pentru a nu le cădea parul, și la streșinile casel-
or, pentru a le feri de rele, în special de trăsnete.
 Monedele sfințite în această zi și păstrate în 
portofel, alături de o cruciuliță (chiar dacă este și de 
carton) aduc belșug și spor în muncă.
 Tot de Ziua Crucii se strâng ultimele plante de 
leac (boz, micșunele, mătrăguna, năvalnic) ce se duc, 
împreună cu buchetele de flori și busuioc, la biserică, 
pentru a fi puse în jurul crucii și a fi sfințite. Plantele 
sfințite se păstrează, apoi, în casă, la icoane sau în alte 
locuri ferite, fiind folosite la nevoie în vindecarea unor 
boli sau sunt utilizate la farmecele de dragoste (năval-
nicul). Se consideră că acum florile se plâng una alteia 
pentru că se usucă și mor iar cele ce înfloreau după 
această zi (brândușa de toamnă) erau socotite flori ale 
morților.
 În această zi, în Bucovina se săvârșeau acte rit-
ualice cu scop apotropaic sau fertilizator. De exemplu, 
oamenii atârnau în ramurile pomilor fără de rod vițe 
de castraveți și cruci de busuioc sfințit crezând că, în 
modul acesta, vor beneficia de rod bogat în toamna vii-
toare.

 Vara lui Mioi

 În perioada cuprinsă între 29 septembrie și 14 
octombrie, putem avea parte de un crâmpei de vară 
târzie, numită în bătrâni Vara lui Mioi.
 Există o legendă care spune că, pe vremu-
ri, trăia un cărăuș sărac, pe nume Mioi. El s-a rugat 
lui Dumnezeu să mai dea câteva zile de vară, pentru 
a termina de treierat grâul. Lui Dumnezeu i s-a făcut 
milă de el și i-a îndeplinit rugămintea. Se pare că leg-
enda are și un sâmbure de adevăr, deoarece ține cont 
de realitățile satului. În luna octombrie se desfășoară o 
serie de activități importante: se însămânțează pămân-
tul pentru recolta ce va să vină, se îngrijesc pomii din 
livezi, se primenește gospodăria.
 Vara lui Mioi mai poartă denumirea de ”Nunta 
Oilor” și ”Năpustitul Berbecilor”. În această perioadă, 
ciobanii au obiceiul de a lăsa berbecii să intre în turma 
de oi, pentru reproducere.
                           Întocmit : Oneț Ionela Claudia    
                                              Sursă:   azm.gov.ro

Datini, tradiții și obiceiuri în luna septembrie


