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Din	Paris	cu	dor..	
 

Pentru a te dārui, mai 
înainte trebuie să îți aparții . în 
jurul meu erau oameni. Mulți. 
De toate vârstele. În mintea 
mea de copil, îi găseam veseli, 
buni, frumoși și necesari pe 
toți. Nu m-aș fi putut lipsi de 
niciunul. Nici nu mi–aș fi putut 
imagina, altfel, lumea mea de 
atunci. Nu aveam preferați, nu 
erau ierarhii. Toți erau la fel de 
importanți pentru familia mea 
și pentru lumea mea. Doi 
îngeri de părinți iubitori de 
copii și de oameni, două bunici 
văduve, foarte diferite, dar cu 
aceeași întelepciune, unchi, 
mătuși. Verișori, vecini și 
săteni, care, toți voiau să mă 
pupe și să-mi dea ceva: un 
măr, un cub de zahăr, o nucă, 
un porumb copt, o cană de 
livej, o floare... , toți vorbeau și 
îmi vorbeau. Fără diminutive , 
fără maimuțăreli. Mă culcam și 
mă trezeam cu muzicā. Vocile 
lor, atunci când strigau la 
poartă ( de formă, pentru că,de 
obicei se intra direct, tata nu 
ținea câine de teamă că nu-i 
mai intră oamenii în curte) , 
când vorbeau pe uliță , din viul 
nopții, când se distrau pe 
seama cuiva din cătun, sau din 
sat, când se certau, pe mejdină, 
de cele mai multe ori, când 
cântau prin gradini, la strânsul 
fânului, la adunatul prunelor..., 
cand chiuau la nunți, la 
balurile sărbătorilor 
religioase, ori pe ulițā, seara 
târziu, când se întorceau de la 
cazan, când se văitau de vreun 
necaz mare, ori când se jeleau 
la vreo înmormântare..., când 
cântau în corul bisericii, ori, 

când înfruntau vreo femeie 
botănoasā, ori vreun copil care 
nu știa să dea buna-ziua ..., 
vocile lor, ale oamenilor din 
cătunul Mierlești, satul 
Bărbătești, compuneau o 
orchestră. Desi dirijorul lipsea, 
nu existau falseturi. De 
dimineața până seara, în toate 
zilele și-n toate anotimpurile, 
oamenii din jurul meu, 
vorbeau. Vorbeau unii cu alții, 
în casele lor, pe prispele lor, in 
curțile lor, pe ulițele lor, în 
grădinile lor, chiar și-n 
biserică, riscând  
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admonestarea altor oameni, 
sau pe cea a preotului 
timpului, serios și smerit, 
vorbeau mult la hora satului, 
la bâlci sau la hramurile 
bisericilor. Vorbeau de toate și 
de toți. Se luau în glumă, în râs, 
sau la trei-păzea, se îndemnau, 
se sfătuiau, se mai și ocărau, 
ba chiar se hălăiau, dar nu se 
disprețuiau și, nicidecum, nu 
se urau. Când viața îți 
ordonează prioritățile, ( studii, 
profesie, familie, mici plăceri 
costisitoare...), nici nu observi 
că, încetul cu încetul, o bună 
parte dintre vocile copilariei 
nu mai sunt cântătoare, pentru 
că, pur și simplu, nu mai sunt. 
Au plecat, cântând unele, 

altora, plecările, cu lacrimi 
mari, până ce, la intoarcerea 
mea din lumea largă, nu mai 
recunosc vocile înlocuitoare, 
mult prea schimbate în 
falsitatea lor, mult prea 
stridente și necontrolate, deși, 
mult mai puține și mai 
neînsemnate, pentru că nu mai 
sunt adevărate, ci, devenite. 
Orchestra din jurul meu se 
străduiește, repetă, insistă. In 
multe cazuri, convinge. Nu pe 
mine însă. Purtătorii vocilor 
frumoase din inima mea, nu 
mai sunt. Mi-au încredințat , 
însă, tezaurul memoriei 
orchestrei vocilor nefabricate. 
Vocile bucuriei de a trai bine, 
doar împreună, vocile bunei 
vecinătăți, vocile iubirii 
familiei, a iubirii satului cu toți 
oamenii în el. Viața lungă și 
plină de iubirea de oameni a 
părinților mei a dat copiilor 
mei șansa unică de a cunoaște 
oamenii de omenie ai satului 
meu, ai țării mele, prin vocile 
lor. E un bagaj pe care îl poartă 
în lume fără să-i simtă 
greutatea. E vocea caldă, 
pritenoasă , bună, dătătoare de 
încredere și de siguranță. Este 
cheia care deschide ușa 
omenirii, pentru a fi invitat 
înăuntru și pentru a rămâne. 
În aceasta lume plină de voci 
care nu se mai ascultă, tot mai 
nădăjduiesc la o întoarcere de 
la Nord la Sud, cum spunea 
tatăl meu, care să reînvie 
vocile plecate, pentru a ne 
învăța să vorbim , să ascultăm 
și să înțelegem cine suntem si 
de unde venim. Toate acestea, 
pentru ca să ne valorizăm în 
mod cinstit și demn.  

 
						 Prof. Elena Popovici     
Paris,	30	decembrie	2018	

	
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primăria ne informează  

 

	
	
-Continuă lucrările la Școala 
Gimnazială „Ferigile”. 
-Au fost balastate 5 dintre 
drumurile de interes local care 
urmează să fie asfaltate în 
urma obținerii finanțării 
pentru Proiectul Asfaltare 
drumuri de interes local în 
comunele Bărbătești, Costești, 
Pietrari, județul Vâlcea– 
Acțiunea 2 / Asfaltare drumuri 
de interes local în comuna 
Costești. Timpul nefavorabil a 
făcut ca lucrările să fie, pentru 
moment, încetate. 
-Fiecare uliță și drum comunal 
au fost asigurate pentru iarnă 
cu nisip și sare. 
-Marți, 4 decembrie a fost  
finalizată Planul Urbanistic 
General și Regulamentul Local 
de Urbanism prin obținerea a 
23 de avize favorabile urmând 
a fi aprobat în următoarea  
ședință a Consiliului Local. 
 

Conform Ordinului 
nr.251/24.07.2007 emis de 
către Ministerul Agriculturii și 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dezvoltării Rurale, apicultorii 
sunt obligați anual să depună 
în perioada 1 septembrie – 31 
decembrie la Oficiile Județene 
pentru Zootehnie declarațiile 
cu numărul de stupi 
identificați pregătiți pentru 
iernare. 

Declarația pe proprie 
răspundere prin care 
proprietarul se identifică prin 
seria și numărul de buletin, 
CNP, numele și codul de 
identificare al stupinei și 
numărul de familii de albine 
pregătite pentru iernat se 
depune personal, prin email, 
fax sau poștă. 
 

*** 
 

1 Decembrie 1918 

 

             “Era o dimineaţă rece, 
de iarnă. Respiraţia se întrupa 
în invizibile cristale. Pe o parte 
a şoselei se duceau spre Alba 
Iulia, scârţâind prin făgaşele 
zăpezii, căruţele româneşti.        
Buchete de chiote şi bucurie, 
alcătuind un singur tir, iar pe 
cealălaltă parte se retrăgea în 
aceeaşi direcţie, armata  

 

 

 

 

 

 

germană ce venea din 
România, tun după tun, ca 
nişte pumni strânşi ai tăcerii. 
Soldaţii germani, fumegând 
liniştiţi din pipe, se uitau 
miraţi după căruţele noastre 
grăbite… 
– Uite, îi spun lui Lionel: aşa – 
prin ger şi zăpada – se 
retrăgea pe vremuri Napoleon. 
La Alba Iulia nu mi-am putut 
face loc în sala Adunării. 
Lionel, care era în delegaţie, a 
intrat. Am renunţat cu o 
strângere de inimă şi mă 
consolam cu speranţa ca voi 
afla de la fratele meu cuvânt 
despre toate. Aveam în schimb 
avantajul de a putea colinda 
din loc în loc, toata ziua, pe 
câmpul unde se aduna 
poporul. 
Era o roire de necrezut. Pe 
câmp se înălţau, ici-colo, 
tribunele de unde oratorii 
vorbeau naţiei.  
Pe vremea aceea nu erau 
microfoane, încât oratorii, cu 
glas prea mic pentru atâta 
lume, treceau de la o tribună la 
alta. În ziua aceea am cunoscut 
ce înseamnă entuziasmul 
naţional, sincer, spontan, 
irezistibil, organic, masiv.  
Era ceva ce te făcea să uiţi 
totul, chiar şi stângăcia şi 
totala lipsă de rutină a 
oratorilor de la tribună. 
Seara, în timp ce ne întorceam 
cu aceeaşi trăsură la Sebeş, 
atât eu, cât şi fratele meu ne 
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simţeam purtaţi de conştiinţa 
că pusesem temeiurile unui alt 
”Timp” cu toate că n-am facut 
decât să “participăm”, tăcuţi şi 
insignifianţi, la un act ce se 
realiza prin puterea 
destinului.  
Faptul de la răscrucea zilei, cu 
tăria şi atmosfera sa, ne 
comunica o conştiinţă istorică. 
Când am trecut prin 
Lancrăm,satul natal, drumul 
ne ducea pe lângă cimitirul, 
unde, lângă biserică, tata îşi 
dormea somnul sub rădăcinile 
plopilor. Zgomotul roţilor 
pătrundea, desigur, până la el 
şi-i cutremura oasele. – Ah, 
dacă ar şti tata ce s-a 
întâmplat, zic eu fratelui meu 
întorcând capul spre crucea 
din cimitir…  
      Când dam să ieşim din sat, 
numai ce auzim dintr-o curte, 
neaşteptat, în noapte, un 
strigăt de copil:	

“Trăiască România dodoloaţă! ” 
(L.	Blaga	 ‐	Hronicul	 și	cântecul	
vârstelor)	
 

 
 

Mică	poveste	despre	Unire	și	
unitate	

	
22	noiembrie	2018	 ‐	O mică 
unire la nivel local a cărei 
putere a realizat un program 
cu un puternic impact 
emoțional a fost înfăptuită în 
această zi.	
Acest spectacol ne-a arătat, din 
nou, că numai uniți putem 
realiza lucruri cu valoare 
reală. Am văzut colaborare 
între instituții, am văzut 
colaborare între oameni, am 

văzut dorința de a face ceva 
deosebit. Fiecare și-a dăruit o 
parte de suflet pentru asta. 
 

	
 
Este lăudabilă inițiativa Școlii 
Profesionale Speciale Bistrița 
care împreună cu Scoala 
Gimnaziala „Ferigile” Costești, 
având sprijinul Primăriei și 
Consiliului Local  Costești, a 
Ansamblului de Amatori 
„Floricica” și a band-ului 
condus de Mirel Stoica (band 
din care fac parte fiul si fratele 
lui, Petre Stoica) au reușit să 
însuflețească invitații și 
publicul. 
 

 
 

Cuvântul de deschidere i-a 
aparținut noului director al 
Școlii Profesionale Speciale 
Bistrița, prof.dr. Sevastia Dicu 
care îmbrăcată într-un 
minunat costum popular, 
emoționată dar plină de 
zâmbet a prezentat oaspeții 
comunei și programul de 
desfășurare al spectacolului. 

Mereu aproape de 
Costești, au fost prezenți și de 
această dată: sub-prefect 
Aurora Gherghina, inspector-

școlar Vetuța Ciocan, Mircea 
Lera, șef-serviciu Salvamont 
Vâlcea. 
Programul a început cu o 
scurtă prezentare a istoriei 
locale realizată de unul dintre 
cei mai prolifici monografi ai 
comunei noastre, inginerul 
Dumitru Bondoc. 
A urmat un montaj literar-
artistic prezentat publicului de 
elevii școlilor ”Ferigile” și 
Profesională Specială Bistrița, 
montaj realizat de: învățător 
Floricica Mîndreci  și de 
profesorii: Lili Cîrstea, Ana 
Maria Peca și Bogdan Miuțoiu. 
Grupul de dansuri-fete al Școlii 
Profesionale Speciale a fost 
urmărit cu plăcere și aplaudat 
reușind să însuflețească și mai 
mult atmosfera din sala de 
spectacol.  
 

 
 
Grupul coordonat de profesor 
Lili Cârstea, având de-a lungul 
timpului o frumoasă activitate. 
 
Unitatea ne face puternici, ne 
face să realizăm lucruri 
trainice. Poate valoarea reală 
nu este sesizată imediat dar 
timpul le rezolvă pe toate. 
 
La	mulți	ani,	România!		
La	mulți	ani,	români!	

	
	
Foto	 și	 texte	 ‐	 Director	 SPS	
Bistrița,	 profesor	 dr.	 Dicu	
Sevastia;	 profesor	 Diaconescu	
Mihai;	biblioteca	publică‐fond.	

Miracolele Crăciunului au 
continuat să apară la Școala 
Profesională Specială Bistrița. 
 

	
	
La începutul lunii decembrie 
Mos Nicolae a sosit și la elevii 
școlii ale căror clase se află în 
Liceul Forestier din Rm.Vâlcea, 
ajutat fiind de profesori și de 
colegii lor de la Școala 
Postliceala Sanitară " Carol 
Davila" din Rm. Valcea. 
 

*** 
 

Activități diverse s-au 
desfășurat, ca în fiecare an, în 
Școala Profesională Specială 
Bistrița. 
	

	
 
27	noiembrie - O altă acțiune 
a școlii "Un fruct, o vitamină" 
din cadrul SNAC în cadrul 
căreia  voluntarii de la Palatul 
Copiilor din orașul Horezu au 
venit in sprijinul copiilor din 
SPS Bistrita. 
„Mulțumiri,		voluntarilor!”,	
transmite colectivul școlii. 
	

***	
	
4	decembrie	2018		
	
Profesor Peca Ana Maria, 
consilier educativ, le-a vorbit 
si explicat elevilor școlii  
despre agresivitatea online  în 
cadrul activității "Dă Block 
agresivității!" din cadrul 
proiectuluii „Ora de NET”.	

 
	
A urmat un dialog interesant 
pe această temă, un dialog 
care va fi continuat și în cursul 
următorului an școlar. 
 
În preajma sărbătorilor de 
iarnă au fost răsplătiți și elevii 
care au participat activ la 
acțiunile organizate în acest 
an. 
 

 
 

***	
𝚫 ColinDAR	𝚫	

Moș Crăciun nu a lipsit nici el. 
Elevii și profesorii l-au 
colindat cu bucurie lângă brad. 
 

 
	
Un an cu bune și rele dar un an 
în care marea familie din 
această școală a reușit să arate 
că un colectiv unit poate 
sfărâma munții. 
 

 
 

 
La	mulți	ani,	2019!	

Școala Gimnazială „Ferigile” 
Costești a avut și ea un 
program încărcat în acest 
sfârșit de an. 
 

 
 
Ziua de 1	Decembrie	1918 a 
fost sărbătorită printr-o 
expoziție de pictură, expusă în 
holul căminului cultural,  
realizată de micuții elevi ai  
școlii sub îndrumarea 
profesorului Bogdan Rădescu 
și printr-un montaj literar-
artistic realizat de învățător 
Floricica Mîndreci. 
 

 
 
Elevii școlii au primit în dar de 
la moș Nicolae păpușile 
teatrului Ariel. 
Tot pe scena  scena Căminului 
cultural "Constantin Popian"	
au urcat Pinocchio și prietenii 
lui împreună cu păpușarii 
teatrului „Alexandru Davila” 
din Pitești. 
	
Moș Crăciun a venit și în acest 
an încărcat de daruri pentru 
elevii școlii. 
 
(Informare	–	BPC)	


