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N-ar fi rău să fie bine 
 

E sfârşitul lui decembrie... Încet, încet zilele se pierd 
din calendar. Satul se schimbă... Suntem chiar noi 
scenariştii acestui mare spectacol al Sărbătorilor de 
Crăciun, şi actori totodată, şi spectatori, şi chiar critici.  

Luminiţele se aprind pe la ferestre, vitrinele ne fac 
cu ochiul, spoturile publicitare ne anunţă reduceri 
„fenomenale”, mâinile îngheaţă şi se ascund prin 
buzunare... oraşele foşnesc de bucuria sărbătorii. 
Oamenii se pierd în furnicarul pregătirilor, sunt mai 
zglobii, mai veseli şi bucuros fac planuri şi îşi 
pregătesc sufletul să primească bucuria unui nou 
Crăciun, a unui Nou An. E luna bucuriei şi speranţei, 
e un buchet interesant de trăiri, obiceiuri şi lumini. 

 Da... N-ar fi rău să fie totul bine şi frumos, dar din 
păcate, uneori, totul e tocmai pe dos. Câte lucruri îi 
ştirbesc frumuseţea Crăciunului! Căci nu trebuie să 
uităm - trăim în Republic Of (of, of) Moldova, unde 
totul e posibil şi nimic totodată. Avem o ţară bogată în 
sărăcie, săracă în deşteptăciune, deşteaptă în prostie, 
proastă în hărnicie şi totodată harnică în lenevie. „Avem 
di tăti” vorba cântecului.  

Stăm toată ziua cu ochii lipiţi de televizor, bolnavi de 
chiorâsm, de nu ne vedem lungul nasului, ne plângem 
de milă (de viaţă grea, de conducere proastă şi de câte 
şi mai câte) şi nu încercăm să mişcăm măcar un deget 
pentru a schimba ceva. Aşteptam întotdeauna ceva: un 
moment mai bun, un horoscop mai favorabil, ziua de 
luni, pe cineva care să ne netezească drumul, un semn 
din ceruri... Dar: DACĂ NU NOI, ATUNCI CINE? DACĂ 
NU ACUM ATUNCI CÂND? Aşteptăm in zadar să vină 
muntele la Mahomed... Nu va veni niciodată. Noi trebuie 
să încercăm să schimbăm lucrurile şi acum că vine un 
nou an, de ce să nu începem un nou „început”?  

Mă întreb: cât timp vom răbda fărădelegile conducerii 
de vârf a statului? Oare suntem atât de indiferenţi faţă 
de ţara noastră încât să lăsăm să ni se înlocuiască în 
şcoli Limba română, cu falsa limbă moldovenească? 
Cică aşa spune Constituţia că „limba de stat a 
Republicii Moldova este limba moldovenească”... Şi noi, 
noi nu putem spune nimic? Ce rol avem noi în această 
aşa-zisă ţară democratică?  

Ba mai mult, şeful statului pune problema modificării 
stemei şi a drapelului, afirmând că actuala stemă a fost 
aprobată prin înşelăciune. Asta-i culmea! Poate 
schimbăm şi denumirea ţării? Spre exemplu "Republica 
Voronească" în loc de Republica Moldova. Ce ziceţi?  

Oamenii nu au căldură în casă, îşi strică maşinile cu 
drumurile din ţară, au salarii mizerabile cu care nici  
măcar nu-şi pot permite să cumpere o bucata de carne 
bună pe masă, nu au cu ce îmbrăca şi creşte copiii... Iar  
preşedintele se gândeşte la stema Moldovei şi la 
schimbări de limbă ??? Ţara arde, da’ moşul se 
piaptănă...  

Toate aceste acţiuni puerile sunt menite, de fapt, să 
distragă atenţia oamenilor, a presei de la problemele 
stringente din societatea noastră, care totuşi există cu 
duiumul. 

Dar ce declaraţii face şeful statului la Bruxelles… cum 
că România, Ţara-Mamă, reprezintă o „permanentă 
agresiune” la adresa Republicii Moldova, că ne este 
inamicul numărul 1. Dar diplomaţii români care au fost 
expulzaţi din ţară, dar circul ce s-a făcut în jurul pomului 
de Crăciun… Oare de ce nu-şi mai lasă mândria la o 
parte şi dacă tot partidul său a pierdut în cadrul 
alegerilor locale, să încerce să susţină noul primar şi să 
nu-i mai pună atâtea piedici, de-a dreptul copilăreşti. Un 
conducător bun ar vrea binele pentru poporul său, nu? 
Oare ii e greu să înţeleagă că am fost şi vom fi români, 
căci nu noi am vrut să ne despărţim de fraţii de peste 
Prut, ci ruşii au făcut asta?  
Ştiţi am senzaţia ca noi strigăm în vid, dar el tot pe a 

lui o face şi totuşi daca ne-am uni cu toţii, ca o naţiune 
ce suntem, am putea demonstra că noi suntem de fapt 
puterea, că ne ştim istoria, că ştim care ne sunt originile 
şi că… avem 
demnitate! 

 

P. S. : O scurtă 
întrebare : câţi 
coloniţeni au fost la 
protestul din Piaţa Marii 
Adunări Naţionale la 24 
decembrie 2007? 

Puteau fi număraţi pe 
degetele unei mâni. 
Fără comentarii. 

                            L.S. 

 

 

În aşteptarea Moşului... sau poate doar a binelui... 
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 Bugetul satului Coloniţa pentru 2008  
 

Bugetul local în 2008 va constitui 2 mln. 500 
mii lei. Primăria planifică veniturile sale în sumă 
de 500 mii lei, iar 2 mln. vor fi alocările statului 

şi bugetului municipal.  
Dna Elena Luchian, contabil-şef, apreciază bugetul planificat 

pentru 2008 fiind unul destul de bun pentru instituţiile bugetare 
din subordinea Primăriei. „Cheltuielile planificate din buget 
sunt acoperite 90%, iar la unele capitole importante ca: 
alimentaţia copiilor la şcoală (toţi copii claselor primare şi copii 
din familiile social-dezavantajate din ciclul gimnazial), 
alimentaţia copiilor la grădiniţă, apa, energia termică şi 
electrică pentru şcoală, grădiniţă, şcoala muzicală şi Primărie, 
salarizarea lucrătorilor bugetari - sunt acoperite 100%” a 
afirmat dnei 

În numărul următor al ziarului, vom reveni la această tema, 
cu amănunte şi comentarii ale consilierilor, primarului, 
conducătorilor instituţiilor bugetare din localitate, referitor la 
proiectul dat. 

 

Ajutor umanitar de „Ziua                                                                                                         
invalidului” 

 

Prin decizia Consiliului sătesc din 5 decembrie 2007, au fost 
alocate mijloace financiare în sumă de 5550 lei pentru 22 de 
persoane infirme (câte 250 lei). Asistenţa socială a fost 
acordată invalizilor din copilărie (copii şi maturi) şi invalizilor 
grupei I. Acest ajutor a fost acordat ţinând cont că la 3 
decembrie, în Republica Moldova a fost sărbătorită „Ziua 
invalidului”. 

 

Membrii Comisiei Buget si Finanţe au afirmat că în ultimele 
luni au fost examinate foarte multe cereri pentru ajutor 
financiar, din partea sătenilor, însă Fondul de rezervă care 
poate fi folosit în acest scop este limitat, de aceea nu pot fi 
satisfăcute toate cererile. 

În total, în 2007 pentru susţinere şi asistenţă socială a 
populaţiei a fost alocată, din bugetul local, suma de 34.700 lei. 

 
 

Şase copii din familiile social-vulnerabile vor avea ce 
încălţa în această iarnă 

În preajma sărbătorilor de iarnă, şase copii de vârstă şcolară 
din familii social-dezavantajate au primit de la Primărie câte 
300 lei pentru procurarea încălţămintei.  

 
Cadou de Crăciun de la pretura Ciocana 
La 29 decembrie, 80 de elevi ai claselor I – VIII din şcoala 

medie nr.94 „Gheorghe Ghimpu”, au fost invitaţi la Teatrul 
„Ginta Latină”, să privească gratis un spectacol, organizat cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 

Timp de 2 ore, copii au fost în lumea eroilor din poveşti şi a muzicii, iar la final, fiecare dintre copii a primit 
câte un cadou.  

Toate acestea au fost organizate de Pretura sectorului Ciocana pentru copii din suburbiile sectorului. 
 
Alte ştiri 
Prin decizia Consiliului a fost aprobat Regulamentul privind funcţionarea căminului.  
În Regulament sunt fixate atât obligaţiunile Administraţiei publice locale, cât şi a locatarilor, precum şi 

normele de comportament ale locatarilor căminului, modul de repartizare a odăilor în cămin, care se face 
numai în baza deciziei Consiliului local. Regulamentul prevede, de asemenea, plata pentru chirie, care se va 
efectua în baza unui contract de locaţiune, încheiat cu Administraţia publică locală, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.  

Statistică 2007 
 

 În 2007 în s. Coloniţa au fost 
înregistraţi: 55 nou născuţi; au fost 
încheiate 29 căsătorii şi au decedat 25 de 
persoane ne-a comunicat dna Claudia 
Oleacu, secretar al Consiliului sătesc. 

 

 Din bugetul municipal în 2007:  
147 mii lei au fost alocaţi pentru plata 

datoriilor pentru acoperişul Centrului de 
sănătate; 

10 mii lei au fost cheltuite pentru 
organizarea sărbătorilor la Casa de Cultură 

12 mii lei pentru organizarea întrecerilor 
sportive 

3 mii lei – Federaţiei de Fotbal pentru 
participarea echipei de fotbal a satului la 
Campionatul de fotbal. 

 A confirmat Elena Luchian, contabil-şef. 
 

 Pentru organizarea sărbătorilor de 
Anul Nou, procurarea cadourilor, 
dulciurilor:  
Şcoala a folosit din buget - 2200 lei  
Grădiniţa – 4200 
Casa de Cultură – 4000 lei  

 

 Salubrizare 
Serviciul de salubrizare a activat pe 

parcursul întregului an 2007. 
De la populaţie s-au colectat 12 mii lei, 

ne-a comunicat funcţionarii contabilităţii 
Primăriei. Aceste mijloace s-au folosit 
pentru procurarea motorinei. Pentru 
întreţinerea tractorului, curăţirea periodică 
a drumului de acces spre gunoişte şi 
salarizarea lucratorilor în acest domeniu, s-
au alocat mijloace financiare din bugetul 
local. Desigur că nu au lipsit şi unele 
observaţii negative ale sătenilor la acest 
capitol, dar în general, conform unui 
sondaj, activitatea acestui serviciu este 
apreciată cu „bine”. Un rol deosebit în 
menţinerea ordinii în această sferă l-a avut 
dna Vera Mazâlu, şefa serviciului de 
salubrizare. 

Asistenţă socială 
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Caravana de Crăciun a trecut şi prin satul 
Coloniţa.  

Pe 18 decembrie 2007, un grup de elevi de la 
Liceul „Mircea Eliade”, însoţiţi de câţiva profesori, 
au venit la şcoala medie nr. 94 „Gheorghe 
Ghimpu” pentru a le aduce daruri elevilor şi 
pentru a le oferi un program artistic cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă. 

Elevii Liceului „Mircea Eliade”: Ştefănel 
Roşcovan, Mihaela Chisnenco, Nicoleta Nucă, 
Nicoleta Gavriliţă şi Evelina Vârlan, laureaţi ai 
mai multor concursuri naţionale şi internaţionale 
au încântat publicul cu cântece din repertoriul 
propriu sau al unor vedete, cum ar fi Frredy 
Mercury, Christina Aguilera, Natalia Oreiro ş.a. 

 

Victoria Vudu, preşedintele Consiliului liceului, a 
afirmat: „Pentru noi a devenit o tradiţie să 
organizăm această manifestare, iar în s. Coloniţa 
venim deja al treilea an”. Ea a mai adăugat 
„Acest act de binefacere este organizat de către 
elevii liceului care, în preajma sărbătorilor, 
colectează benevol bani, iar scopul nostru este 
de a aduce un strop de bucurie şi zâmbet pe 
chipurile acestor copii”.  

Elevii din şcoala noastră au rămas plăcut 
surprinşi, iată ce au afirmat câţiva dintre ei: „M-a 
impresionat talentul acestor tineri şi mai ales 
acest gest de caritate care a venit din partea unor 
elevi ca şi noi. Straniu de ce nu putem şi noi 
organiza astfel de acţiuni pentru copiii care nu au 
parte de aceste bucurii, măcar de sărbători?”. 

În jur de 60 de copii, fie elevii cei mai buni la  

 
 
învăţătură, fie copii din familii social-vulnerabile, au primit în 
dar dulciuri. De asemenea, a fost dăruit şcolii un casetofon.  
  Amintim că în anul precedent „Caravana de Crăciun” l-a fel 
a venit cu daruri pentru copii, iar pentru şcoală a fost donat 
un televizor color şi pânză pentru draperii. 

Ca semn de mulţumire, ansamblul etno-folcloric din 
Coloniţa - „Lăstăraşii”, au venit cu un scurt program, alcătuit 
din colinde de Crăciun, jocul caprei, urătură şi semănătură. 

 
 
 

Unde s-a rătăcit Moşul? 
 

La 26 decembrie 2007, la Casa de Cultură, s-a 
organizat un concert cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 
pentru sătenii din Coloniţa.  

La festivitate au participat, ca de obicei: ansamblul 
„Lăstăraşii”, condus de Mihai Burciu, „Mărgăritărelele” şi 
grupul vocal de femei, conduşi de Valentina şi Vasile 
Bajureanu, grupul de dans, condus de Mariana Morgun, 
un grup de taraf şi la fel, au mai fost prezentate câteva 
scenete (dintre care unele mai indecente).  

 A fost un concert frumos, dar am spune că nu a fost un 
tot întreg, ci bucăţi de mici concerte, în dependenţă de 
conducător. Prezentatoarea, Rodica Gheruţa, a încercat 
să le închege cumva pe toate şi a prezentat destul de 
drăguţ, dar „orchestra” a scârţâit deoarece a lipsit un 
„dirijor” principal”. 

Publicul nu a fost deloc numeros. Referitor la aceasta 
Gheorghe Calancea, primar de Coloniţa, a făcut la sfârşit, 
pe lângă o felicitare cu sărbătorile de iarnă şi o scurtă 
critică la adresa coloniţenilor: „Prin faptul că au venit la 
sărbătoare atât de puţini săteni, deşi au fost puse 
anunţuri, dovedim că nu suntem o comunitate unită, ci 
dimpotrivă”. 

Ceea ce ne-a mirat a fost că participanţii nu au primit 
cadouri de la Moş Crăciun, ca în alţi ani si nici măcar 
bomboane. „Oare n-au fost cuminţi în acest an sau s-a 
rătăcit Moşul prin troiene, pentru că ştim că de la Primărie 
a fost alocată în acest scop, suma de 4 mii lei?” ne-am 
întrebat. Dl Vasile Bajureanu, ne-a răspuns că darurile le-
au primit mai târziu „calendare, carnete şi bani”. 

 

 
Semion Graur şi Sergiu Chirtoacă 

 

 
Urătorii din Coloniţa 
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„Lăstăraşii” – străjeri 
ai comorii culturale 

 

Primiţi colindătorii? 
În ziua de Crăciun, toate uliţele 

satului răsuna de strigătul copiilor, 
de colinde suave şi de clinchet de 
clopoţei. Cu traista după gât, cu 
băţul în mana şi căciula pe urechi, 
colindătorii merg din casă-n casă şi 
strigă la ferestrele luminate pentru a 
vesti Naşterea Domnului. Colinda a 
fost simbolul Crăciunului din toate 
timpurile.  

În zilele noastre auzim, tot mai 
des, oamenii mai în vârstă 
pomenind despre vremurile de 
demult, când toţi ca unul: flăcăi şi 
fete, copii şi maturi cutreierau satul 
în lung şi-n lat cântând frumoase colinde de 
Crăciun astfel încât nu rămânea nici o casă 
„necolindată”.  

Pe an ce trece  numărul celor ce pornesc să 
vestească prin colindele lor naşterea Domnului 
nostru Iisus Hristos este tot mai mic şi mai mic şi 
asta nu pentru că sunt puţini tineri în sat, ci pentru 
că puţin câte puţin colinda îşi pierde importanţa în 
preocupările tinerilor, se inventează mii de scuze 
care par a fi mai importante decât colindatul. 

Dar colinda e spiritul Crăciunului! Şi dacă şi 
colinda dispare din tradiţiile noastre, cum vor simţi 
copii copiilor noştri această sărbătoare magica? 

 
 

Din fericire mai sunt persoane care îşi dedica 
viaţa menţinerii şi transmiterii tradiţiilor neamului 
nostru. Una din aceste persoane este profesorul 
de muzică din şcoala medie Nr. 94 „Gheorghe 
Ghimpu” - dnul Mihai Burciu. Prin crearea 
ansamblului etnofolcloric „Lăstăraşii”  în 1993, dlui 
a reuşit să semene în sufletele elevilor acea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dragoste pentru folclor şi tradiţie pe care el însuşi o 
posedă. Anume „Lăstăraşii” sunt cei care 
reînfloresc datinile neamului nostru. Generaţii 
întregi au sorbit cu drag din colindele de Crăciun, 
colindele pascale şi alte cântece fie de dor şi jale, 
fie de bucurie şi veselie.  

Despre talentul deosebit şi dragostea depusă în 
fiece vers, în fiecare acord vorbesc numeroasele 
diplome ce ornamentează pereţii sălii de repetiţie a 
colectivului. Fiecare din diplome conţine aprecierea 
ei, ca:  Premiul Mare, locul I; locul II; locul III. Toate 
sunt merite obţinute la festivalele „Să trăiţi, să 
înfloriţi”- festival de Crăciun;  „La vatra horelor” şi 
„La fântâna dorului”- festivale de cântece folclorice, 
„Pentru tine, Doamne”- festival de Paşti ş.a. 

Ansamblu a fost creat în octombrie,1993 la 
iniţiativa dlui. Burciu.  

Primii elevi care au intrat în componenţa 
colectivului au fost nevoiţi să îmbrace haine 
naţionale improvizate (de exemplu, pe post de 
catrinţe erau utilizate bucăţi de ţol) având în vedere 
cât de costisitoare sunt formele naţionale. De 
exemplu în anul 2000 - o ie costa 450-500 lei, o 
catrinţă echivala cu aproximativ 350 lei, un brâu - 
100 lei, o pereche de opinci - 100 lei. Un costum 
naţional complet costă astăzi şi mai scump, ţinând 
cont de preţurile ce s-au modificat mult din 2000 
încoace. Fiecare componenta o costumului este 
lucrată manual la războaiele de ţesut, folosite şi în 
trecut. 

„Lăstăraşii” au primit abia în anul 2000, de la 
Primărie o suma de bani care a permis procurarea 
de la meşterul popular Ion Bălteanu, a unui set de 
catrinţe şi brâie. Astăzi aceste unităţi naţionale 
sunt deja uzate şi necesita să fie reînnoite, la fel ca 
şi instrumentele muzicale utilizate (cobză, fluiere, 
contrabas, vioară, tobă etc.).  

 
Ansamblul etnofolcloric „Lăstăraşii” 

 
Mihai Burciu, conducătorul ansamblului 

„Lăstăraşii” 
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Ansamblul etnofolcloric a numărat până acum 
cam 10 generaţii de elevi, fiecare din ei menţinând 
în suflete acea dragoste pentru folclor pe care au 
căpătat-o de la „Lăstăraşii”. În prezent în cadru 
colectivului sunt 28 de copii din care fac parte 
urători, fluierişti şi ansamblu vocal care număra 18 
elevi,dintre care 4 sunt băieţi. Cei mai mici membri 
al colectivului sunt: eleva clasei I, Valeria Ababii, 
Vlad Oleacu - clasa II, Vlada Sârbu - clasa III; cea 
mai mare fiind eleva clasei a XI, Veronica Burciu.  

Anul acesta ca şi anul trecut „Lăstăraşii” au dat 
dovadă de deosebit talent la festivalul de Crăciun, 
care este cel mai preferat de elevi,ocupând locul I. 
Au evoluat în acest an la Primăria capitalei, la 
teatru „Ginta Latină”, la multe şcoli din capitală ş.a. 

La 1 ianuarie 2008 au colindat întreaga Moldova 
în Piaţa Marii Adunări Naţionale unde vor evolua şi 
pe 7 ianuarie. 

Succesele remarcabile îi avântă pe „Lăstăraşi” 
spre noi orizonturi unul din ele fiind cel românesc: 
pentru luna martie 2008 colectivul planifica un 
turneu în România, în colaborare cu „Centru de 
Creaţie”, acesta va fi posibil desigur dacă se vor 
găsi sursele financiare necesare, costume 
naţionale corespunzătoare şi respectiv transport. 
Plecarea în România ar permite lărgirea 
repertoriului şi realizarea unui schimb de 
experienţe deosebite.  

Oare nu merită mai multă susţinere aceşti 
îndrăgostiţi de muzică şi tradiţii, aceşti străjeri ai 
culturii, cei care ne fac cunoscut numele satului şi 
care nu lasă să fie date uitării datinile lăsate din 
moşi-strămoşi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          
 
 

 
                                                                                                             

Alte felicitări cu ocazia 
Sfintelor Sărbătorilor de Iarnă, 

de la alte persoane 
importante din satul Coloniţa 
găsiţi în pagina următoare. 

 
 

Fluieriştii ansamblului „Lăstăraşii” 

LEXIC 
Ie - bluză femeiască caracteristică portului naţional românesc, 
confecţionată din pânză albă de bumbac, de in sau de borangic şi 
împodobită la gât, la piept şi la mâneci cu cusături alese, de obicei în 
motive geometrice, cu fluturi, cu mărgele etc. 
Catrinţa - obiect de îmbrăcăminte care serveşte ca fustă şi care 
constă dintr-o bucată dreptunghiulară de stofă  groasă adesea 
împodobită cu alesături, cu paiete etc.  
Opinci - încălţăminte naţională, confecţionată dintr-o bucată 
dreptunghiulară de piele, strânsă pe picior şi fixată cu nojiţă.                 
Sursa: DEX ’98 

     

 
 

   Uite, cum vin de departe, ca un ecou, 
zurgălăii şi noi, înotând prin nămeţi ca să 
ajungem pe la ferestrele luminate ale 
gospodarilor. De aici începea povestea fără 
de sfârşit a colindelor cu lerui-ler şi flori de 
măr şi a pluguşorului cu doisprezece boi, şi a 
semănatului, şi a treieratului şi a colacului 
împletit în opt viţe-şuviţe. 

  Şi troienele erau înalte cât casele şi 
drumurile înfundate, iar noi vroiam neapărat 
să ajungem cu uratul şi pe la Movileni la cele 
câteva case ale lui Ciurea, Petruşca, Umaneţ 
şi pe la Otăvasca la alde Plugaru , Surchicean 
şi Bulai şi prin Valea Raiului la alde Pleşca. 
Toate aceste cătune au rămas ca o amintire. 
Doar câte o închipuire de fântână părăsită ne 
aminteşte că au fost cândva şi pe aici nişte 
aşezări omeneşti. Otăvasca asta era cam pe 
la Chihaia, pe unde-i cota lui Ştefan Baranov 
şi era acolo o alee cu peri. Fructele erau mici, 
dar gustoase. 

 Aşa-mi vine câteodată să-mi iau plugul în 
spate şi să mă pornesc spre acele poteci să 
urez  de amintire Movilenii şi Greaca, Valea 
Raiului şi Valea Ciocănii. 

La mulţi ani tuturor! Şi mai ales celor mai 
trişti ca noi. 

Ion Proca 
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                La Anul şi La Mulţi Ani !!! 
   

 Gheorghe Calancea, primar de Coloniţa : Dragii mei, consăteni! În Noul An vă 
doresc multă, multă sănătate şi voie bună! Anul care a trecut a fost cu multe 
probleme şi răutate între oameni, aş dori ca în anul care vine, să dispară această 
răutatea şi să apară în loc ajutor reciproc, cooperare şi dragoste între noi toţi ! 
Numai atunci când oamenii vor înţelege durerea apropiaţilor săi şi când vor căuta 
posibilităţi de a-i ajuta, va deveni satul şi întreaga ţară mai prosperă, iar viaţa mai 
bună. De asemenea, le-aş dori tuturor oamenilor să tindă spre bogăţie sufletească, 
înainte de cea materială, căci ea este cu adevărat importantă.   
                              La mulţi ani şi Sărbători Fericite!  

 

  În ajunul mult aşteptatelor şi preafrumoaselor sărbători de iarnă vin cu cele 
mai calde,  necătând la frigul de afară, urări de bun augur către toţi creştinii şi 
mai ales consătenii mei. Vă doresc sănătate, bunăstare, succes în activitatea 
particulară, dar în primul rând desăvârşire duhovnicească şi mântuire 
sufletească. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toţi! Cu Naşterea 
Domnului! Al vostru pururea rugător către Domnul, protoiereu Victor Tofan  
P. S. : Mulţumiri Parascoviei Chetrean, lui Victor şi Tatianei Bâzgu, cei care cel 
mai mult l-au rugat şi l-au ajutat, în acest an, pe Moş Crăciun să vină şi să aducă 
daruri copiilor din sat. 
 

 Tatiana Caraman, directorul Centrului de sănătate Coloniţa :  
Mult stimaţi consăteni, dragi colegi, dl primar - Gh Calancea, dna Angela Zaporojan, 
vă felicit cu Noul An! Vă doresc succese, sănătate şi prosperitate familiilor voastre, 
să vi se realizeze toate visele! Tot ce a fost bine în anul trecut vă doresc să se 
înmulţească, iar toate cele rele să le dăm uitării, altfel spus : Cele rele să se spele, 
cele bune să se-adune! La mulţi ani! 
 

 Angela Zaporojan, directorul şcolii medii nr. 94 „ Gh. 
Ghimpu ”:   Anul care vine să aducă la toată lumea 
fericire, bucurie, sănătate, pace în casă şi în suflete. 

Căldură ne va da statul, dar ceea ce poate face omul cu bunătatea sa - să o 
facă. La mulţi ani! 

 

 Mihai Burciu, conducătorul ansamblului „Lăstăraşii”: Aş dori să felicit întreg 
satul Coloniţa cu sărbătorile de iarnă, dorindu-le cu acest prilej multă sănătate, 
bucurie, pace în suflete, mult noroc şi bunăstare. Fie ca Noul An să ne aducă tuturor o viaţa mai bună, cu 
mai puţine griji şi cu mai multe realizări frumoase. La anul şi la mulţi ani! 
 

 Parascovia Chetrean, directorul Grădiniţei nr. 24 : Felicit întreg satul Coloniţa cu 
sărbătorile de iarnă, cu Crăciunul, dorindu-le să fie cât mai fericiţi, să zâmbească cât 
mai des, atât ei, cât şi copii. Multă sănătate, pace, sinceritate, căldură în suflete şi 
familii, succese la serviciu. Vă doresc un An Nou mai frumos, mai bogat, încredere în 
ziua de mâine şi voie bună tuturor. În noul an să se nască mai mulţi copii, să fie mai 
zâmbitori, mai ageri  şi să aducă bucurii părinţilor. La mulţi ani ! 
 

 Valentina şi Vasile Bajureanu, conducătorii ansamblului „Mărgăritărelele”: 
Sărbători fericite le dorim tuturor! Un Nou An plin de împliniri, sănătate şi bunăvoinţă! 
Să ne deschidem sufletele şi să dăruim cât mai multă iubire; să fim mai buni, căci 

asta ne va face fericiţi! Sărbători fericite!  
 

 Eugenia Bâzgu, proprietara salonului de coafură : Fie ca acest an sa vă aducă sănătatea necesară 
pentru a vă realiza toate dorinţele şi visele. Pace, fericire şi bucurie, multă multă speranţă întru împlinire 
şi căldură sufletească. Să aveţi parte de oameni sinceri alături şi iubirea pe care o meritaţi! La mulţi ani! 

 
La mulţi ani şi un An Nou cât mai bun pentru noi toţi!!! 



7    nr.10  decembrie  2007                      Trecut, prezent, nemurire...                                7 
 

Tradiţii de Crăciun - vechi şi noi 
 

Peste tot unde există suflare românească cu simţământ creştin, Crăciunul - 
celebrat la 25 decembrie (după calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (după 
calendarul iulian) - este una dintre cele mai importante sărbători religioase, este 
sărbătoarea Naşterii Domnului, prilej de bucurie, pace şi linişte spirituală.  

În orice loc din Moldova, Crăciunul începe cu un post care durează şase 
săptămâni, şi se încheie în seara de Crăciun, după slujbă.  

Sărbătoarea Crăciunului are la noi un preambul în ziua de Ignat, când se taie 
porcul şi i se pregătesc diferite preparate de carne. Această tradiţie, în prezent, nu 
este respectata decât în foarte puţine familii, totuşi noi vom vorbi despre cum arata 
ea în trecut. 

Iată ce ne spune Olga Ţoiu, bun cunoscător al tradiţiilor satului Coloniţa, despre 
acest obicei : „În ajunul Crăciunului se taie porcul – aceasta e o rânduială întreagă. 
Porcul nu este hrănit toată ziua înainte de acest ritual. Apoi, ca semn că este 
sacrificat pentru Naşterea Domnului, porcului i se taie după cap semnul crucii. Se 
mai spunea că după cum este aşezată inima în interiorul porcului aşa va fi iarna. 
Cei care cunoşteau aceste semne într-adevăr aveau dreptate. După ce animalul 
era tăiat, copii familiei trebuia să stea călare pe el, pentru a avea şi ei întotdeauna porci”.  

După acest obicei încep pregătirile pentru masa de Crăciun. Pregătirea mâncărurilor capătă dimensiunile unui ritual 
străvechi: friptura, cârnaţii, pârjoalele, răciturile, sarmalele, cozonacul  şi nelipsiţii „crăciunei” vor trona pe masa de 
Crăciun, fiind la loc de cinste alături de vinul roşu preţuit de toată lumea. 

„La noi în sat mai era un obicei, spune dna Olga, toţi membrii familiei se trezeau noaptea, în jurul orei 2 00 şi se 
aşezau la masă, căci atunci se spune că s-a născut Hristos. Tot atunci se făcea şi friptura. Iar înspre dimineaţă, cu cea 
mai bună bucăţică de carne, mergeau la biserică.” 

Sărbătoarea Crăciunului este anunţată prin 
obiceiul copiilor de a merge cu colindul, pentru a 
vesti Naşterea Mântuitorului.  Originea colindelor 
se pierde în vechimile istoriei poporului roman, 
evocând momentul când, la naşterea lui Iisus, s-a 
ivit pe cer steaua care i-a călăuzit pe cei trei regi 
magi, la locul naşterii.  

„În satul nostru, flăcăii erau cei care mergeau cu 
Steaua. Cu o Stea frumos împodobită ei umblau 
de la casă la casă, de la Crăciun, până la 
Bobotează (nu doar o zi), iar cu banii pe care îi 
strângeau făceau Joc în sat - la Bobotează, Anul 
Nou (pe 14 ianuarie, stil vechi) şi la Hram – în 
dependenţă de câţi bani făceau” spune Dna Ţoiu. 
„Bani se dădeau mai puţini, cu acest prilej mai 
mult se împărţeau covrigi, nuci, mere, poamă şi 
prune uscate şi diferite dulciuri”.   

În ajun de Anul Nou, pe 13 ianuarie se umbla cu 
Uratul, din seară până în zori, pentru a ura un an 
bun întregului sat. „Acum dacă nu vine nimeni să 
ureze casa, unii oameni se bucură, că nu dau 
bani, dar în trecut acesta era un semn rău” spune 
dna Olga. Ea mai adaugă: „Flăcăii aveau plug 
unde puneau colacii, astfel că fetele casei 
trebuiau să dea cel mai frumos colac împletit de 
dânsele”. 

În ziua de Anul Nou copii şi, mai ales, fetele se 
duceau cu semănatul sau cu Sorcova. O veche 
datină spune că trebuie să prinzi cât mai multe 
grăunţe, în legătură cu acest fapt existând mai 
multe superstiţii, fie că vei avea un an bogat în 
bani, fie că - câte grăunţe vei prinde, atâţia pui va 
scoate cloşca în primăvară. 

Unele dintre aceste frumoase tradiţii se 
păstrează şi până azi, dar într-o formă mai 
schimbată, mai „modernizată”, ar trebui să le 
păstrăm şi noi pentru a le transmite urmaşilor 
noştri la fel cum le-am primit noi de la strămoşi. 

Împodobirea bradului este în prezent este cel mai îndrăgit 
obicei de Crăciun, datorita simbolurilor care i se asociază: 
iubire (pentru ca este împodobit de întreaga familie), bucurie şi 
fericire (pentru ca sub el sunt puse cadourile), magie (se 
spune ca Moş Crăciun nu vine in casele unde nu e brad), 
viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru ca este mereu verde, chiar 
şi când afara e zăpada).  Practic, bradul a devenit centrul 
sărbătorilor.  Obiceiul împodobirii bradului de Crăciun a venit  
de la romani, fiind adoptat mai cu seama de cei înstăriţi. 

La început, bradul era împodobit cu dulciuri, mere, nuci 
vopsite şi conuri aurite. Începând cu secolul trecut, au apărut 
podoabe confecţionate ca mici jucării. Tot cam atunci au 
apărut si globurile, devenite repede tradiţionale. Lumânările au 
început sa fie folosite la decorarea bradului de Crăciun in 
secolul al XVIII-lea, în Germania, şi simbolizau focurile 
solstiţiale din antichitate. 
  Crăciunul fără cadouri, ar fi ceva de neimaginat. Tradiţia lor 
datează, la fel, din vremea romanilor, când, la sărbătorirea 
Anului Nou, se făceau întotdeauna daruri. În timp, s-a născut 
un personaj legendar, cel mai îndrăgit mit al copilăriei, cu 
nume diferite, în jurul căruia poveştile abundă, în funcţie de 
fiecare ţară.   
  Legenda lui Moş Crăciun este inspirata de viata Sfântului 
Nicolae (270 – 310 î. H.), patronul copiilor. În timpul 
Reformaţiei Protestante din secolul XVI, Martin Luther a 
încercat sa oprească venerarea sfinţilor, iar sărbătoarea 
Sfântului Nicolae a fost abolita în unele ţări europene. Cel ce 
oferea daruri a luat alte nume: în Germania, a devenit Der 
Weinachtsmann, Pere Noël în Franta, Santa Claus în America 
şi Marea Britanie, Moş Crăciun la noi. Românii ca si danezii 
sau francezii au păstrat până azi obiceiul Zilei de Sfântul 
Nicolae la 6 Decembrie.  

Pretutindeni Crăciunul este considerat Sărbătoarea Iubirii, a 
Familiei, cea mai frumoasă, mai caldă, mai emoţionantă 
sărbătoare a lumii creştine. O sărbătoare în care, la orice 
vârstă, uităm de griji, de supărări, de obositoarea goană prin 
viaţă şi redevenim copii, sperând naiv ca poate povestea cu 
reni şi Moş Crăciun este adevărată. 
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  La mulţi ani !!!    
 E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi 
cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu 
înţelegere, şi în sus cu recunoştinţă! Acum 
când gerul iernii ne îngheaţă trupurile, să 
lăsăm Sărbătoarea Crăciunului să ne 
încălzească sufletele, să lăsăm Raza 
Dumnezeiasacă să ne lumineze gândurile, 
să lăsăm mirosul bradului să ne purifice 
simţurile şi să ne transformăm inimile în 
torţe arzătoare ale bucuriei! De sfintele 
Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţii 
dragi şi inima pentru speranţă, bucurie şi 
lumină. Să fim mai buni şi să privim 
înainte cu încredere, ştiind că dacă avem 
credinţă, drumul din faţa noastră va fi 
presărat cu împliniri. Sărbătoarea 
Crăciunului să vă deschidă poarta spre un 
An Nou plin de bucurii! La mulţi ani! Cu 
drag, colectivul ziarului “Ecou” 

 

 Horoscop 2008                  
 

BERBEC  2008 nu e un an uşor. Nu aveţi curajul să ieşiţi mai în faţa, de aceea poate fi 
un an cu unele neîmpliniri. Serviciu Va fi un an calm, în care simţiţi că totul evoluează 
cum trebuie, fără tensiuni sau incertitudini. Dragoste - E cam greu să convieţuiţi paşnic 
cu partenerul sau să vă apropiaţi de persoane noi.  Bani - Totul merge bine în acest 
plan, poate fi un an de apogeu, de câştig, dar nu e un câştig la noroc, ci prin muncă! 
TAUR   2008 este un an bun, în care veţi avea un sentiment de satisfacţie, mai ales 
pentru reuşitele profesionale.  Dragoste - Un an de succes deplin. Poate fi anul 
căsătoriei, al conceperii unui copil, iar cei singuri pot cunoaşte pe cineva care le vor 
aduce fericirea.  Serviciu - Sunteţi mulţumit de ceea ce se întâmplă la serviciu, aveţi o 
relaţie excelentă cu superiorii şi profesorii. Bani - Nu veţi duce lipsa, ba chiar se pot ivi şi 
noutăţi în acest sens: o altă sursă de venit, o direcţie nouă din care vor curge bani. 
GEMENI   2008 nu este un an de vârf, vor exista stări de insatisfacţie pentru că veţi dori 
mai mult decât ce veţi reuşi să atingeţi. Dacă scădeţi din pretenţii, poate fi un an destul 
de bun. Dragoste - Lucrurile merg bine, aveţi alături o persoana care vă preţuieşte şi pe 
care şi dv. o apreciaţi mult.  Serviciu Ajungeţi uşor la scopurile dv., dar aveţi tendinţa de 
a vă culca pe laurii victoriei, fără să depuneţi eforturi noi.   Bani - Totul e ok aici. Aveţi 
atâţia bani cât să vă simţiţi bine.  
RAC   2008 nu este un an cu evenimente ieşite din comun. Resimţiţi uneori lipsa de 
orizont, dar veţi avea mereu alături prieteni adevăraţi care vă vor susţine.  Dragostea - 
are o dimensiune mult mai stabilă decât în alţi ani. Găsiţi omul pe care vă puteţi baza pe 
termen lung. Cuplurile deja închegate  se bucură de stabilitate. Serviciu - Nu este 
momentul unor avansări sau al unor evidenţieri, dar se poate vorbi de o liniştire a apelor.  
Bani - Se restabileşte echilibrul normal pe care l-aţi sperat atâta vreme.  
LEU 2008 este un an liniştit, în care vă regăsiţi liniştea în multe privinţe. Dragoste – Nu 
se poate vorbi de nimic special, cum ar fi nunţi, iubiri intense, pasiuni nebune. Asta nu 
înseamnă că veţi fi ocoliţi de sentimente.Calmul acestui an poate fi benefic pentru a lega 
o relaţie de durată. Serviciu - Este un an în care ţelurile dv. sunt greu  de atins, deaceea 
trebuie să renunţaţi la unele din ele. Bani - Se apropie evenimente deosebite, pentru că 
aveţi idei interesante de a vă mări veniturile sau de a folosi banii cu înţelepciune.  
FECIOARA   2008 este un an promiţător, cu noi perspective.  Dragoste - Este un an al 
marilor emoţii din amor. Poate fi anul căsătoriei, al întemeierii unei familii sau conceperii 
unui copil.  Serviciu Vă place să fiţi pe cont propriu, de aceea nu este exclus să vă 
rupeţi de lucrul în echipă sau de sub conducerea cuiva şi să începeţi o afacere proprie. 
Bani - Nimic nou in acest plan, aveţi suficienţi bani cât să vă simţiţi bine.  
BALANŢA  2008 este un an generos, cu suficiente ocazii de a vă simţi bine, de a cunoa-
şte oameni noi, de a comunica şi a vă distra.  Dragoste - Nu este chiar anul cel mai bun 
pentru iubire, se poate şi mai bine, dar mai trebuie să renunţaţi la acele atitudini care îl 
ţin pe cel drag departe. Serviciu - Este un an de progres in carieră, simţiţi că mai urcaţi 
o treaptă spre ce v-aţi propus. Bani - Nu sunteţi în momentul cel mai bun din punct de 
vedere financiar. Trebuie să învăţaţi să strângeţi cureaua şi să vă impuneţi unele limite.  
SCORPION  2008 este un an cu profunde implicaţii în plan psihic. Poate fi anul mutării în 
altă localitate, altă locuinţă, al unei călătorii deosebite, al schimbării modului de a gândi,  
a simţi în anumite situaţii.  Dragoste - Simţiţi nevoia de eliberare, deci puteţi fi tentat să  
lăsaţi baltă o relaţie. Poate fi anul noilor încercări în iubire, numai că e greu de crezut că 
ceea ce se înfiripă acum chiar va ţine. Serviciu - Vă cam certaţi cu toata lumea la 
serviciu, doar că nu întotdeauna aveţi dreptate. Prin atitudinea agresivă, v-aţi putea face 
duşmani.   Bani - Un an cu venituri modeste, dar satisfăcătoare, atât cât să trăiţi decent.  
SĂGETĂTOR   2008 seamănă, pe undeva, cu 2007. Accentul cade mai ales pe 
colaborare, lucrul în echipă, schimb reciproc de servicii. Câştigaţi prieteni noi.  Dragoste 
- Nu staţi chiar bine în acest plan, nu că n-aţi avea ocazii, ci pentru că nu aveţi încredere 
în dv. Există îndoială, teamă, nesiguranţă, prea multe întrebări care nu ajuta deloc să 
rezolvaţi problemele care apar în doi. Eliberaţi-vă de complexe şi va fi bine! Serviciu - 
Parcă v-aţi pierdut interesul, ambiţiile, visele de altădată şi lăsaţi pesimismul şi 
nepăsarea să vă conducă. Dacă nu va ambiţionaţi, nimeni nu vă va trimite spre ceea ce 
vreţi să ajungeţi, nu vă lăsaţi doborât de piedici, care nu sunt puţine nici anul acesta.  
Bani - Nu apar motive de îngrijorare, aveţi atât cât să vă simţiţi bine. 
CAPRICORN   2008 este un an agitat, cu suficiente motive de conflict, de provocare. 
Sunteţi pregătit să vă luptaţi pentru tot ce vreţi, pentru că, e clar, nimic nu vi se va oferi 
fără efort. Dragoste – Este un an al distracţiilor. Intraţi în multe relaţii de scurtă durată, 
dar vă este cam greu să vă opriţi asupra uneia. În cuplurile deja închegate, relaţia e 
echilibrată şi plăcută.  Serviciu - Luaţi taurul de coarne şi porniţi spre ceva nou: alt 
domeniu de studiu sau de activitate, alt loc de munca  Bani - Staţi bine cu banii. 
VĂRSĂTOR   În 2008 aţi putea să vă vedeţi scopul atins, dar numai de dv. depinde.  
Dragoste –Apar multe răsturnări de situaţie, dar ele nu aduc numai eşecuri. E posibil ca 
ceva să vă ia prin surprindere total. Ori e vorba de finalul brusc al unei relaţii, ori, 
dimpotrivă, ceea ce mergea prost până acum - singurătatea, felul in care evolua o relaţie 
- să se amelioreze brusc.   Serviciu - Aici nu aveţi nici o grija majora, totul merge bine. 
Bani - Munciţi mult pentru fiecare bănuţ, adunaţi cu greu sumele de care aveţi nevoie. 
Daţi dovadă de prudenţă în tot ce este legat de bani! 
PEŞTI  2008  este un an în care începeţi multe direcţii noi, vă atrag alte domenii, vreţi să 
porniţi un capitol nou, deci aveţi mai mult curajul şi ambiţie! Dragoste - Lucrurile se 
precipita în acest plan, vă îndrăgostiţi repede, de mai multe ori pe parcursul anului. Viaţa 
la cei în  cuplu este în continuă mişcare, amândoi entuziaşti, impulsivi, dornici de 
schimbare.   Serviciu - Nu este planul cel mai favorizat, aveţi impresia ca nu primiţi ceea 
ce vi se cuvine, că sunteţi bârfit, nedreptăţit. Bani - Totul e promiţător şi optimist aici, 
aveţi suficienţi bani pentru un trai decent.

☺  Bancuri… de Crăciun     
 Moş Crăciun în vizită la psihiatru: 

- Doctore, ajută-mă! Eu nu mai cred în 
mine! 
 

 Vine Moş Crăciun la copii din Etiopia. 
Se învârte încoace şi încolo… Nu prea 
erau mulţi copii şi care erau, abia de se 
ţineau pe picioare de slabi şi prăpădiţi ce 
erau. 
- Ce-i cu voi, copii, de ce sunteţi aşa de 
slabi? 
- Păi, Moş Crăciun, noi nu prea mâncăm. 
- Nu mâncaţi?! Copii răi ce sunteţi! 
Atunci nici cadouri n-o să primiţi! 
 

 Doi porci stau de vorba: 
- Băi, după părerea ta, ce crezi că e 
dincolo de Crăciun? 
 

 Pesimistul şi optimistul sunt întrebaţi 
de Moş Crăciun ce părere au despre 
Crăciun. 
Optimistul: Sărbătoare frumoasă, cu 
cadouri, brad, beculeţe, colindători… O 
minunăţie! 
Pesimistul: Iar vin colindătorii, încep să 
urle ca nebunii, dai bani pe cadouri… 
naşpa! 
În ziua de Crăciun, Moşul vrea să-l 
înveselească pe cel optimist şi-i lasă sub 
brad o maşină, iar celui optimist îi lasă... 
o balegă. 
Întrebaţi ce au primit… 
Pesimistul: Ei, o maşină. Te urci de două 
ori, o conduci şi se strică… 
Optimistul: Pai… eu cred că am primit un 
cal, dar n-am reuşit încă să-l găsesc. 
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