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Credinţe populare în Răpciune

În viaţa satului tradiţional, luna
septembrie se află la hotarul
dintre moarte şi renaştere,
închizând un ciclu şi deschizând
drumul pregătirilor pentru o
nouă
viaţă.În
tradiţia
românească, pentru că acum se
raceşte vremea, septembrie
poartă denumirea răpciune, dar
şi viniceriu, acum fiind şi vremea
vinului.
În septembrie începe culesul
poamelor, se pregătesc gropile
pentru altoi, dar e şi vremea
soroacelor.
Prima săptămână din această
lună îi este dedicată Sfintei
Fecioare Maria (Naşterea Maicii
Domnului).
În
calendarul
popular,
Sântămăria Mică este hotarul
astronomic dintre vară şi iarnă.
Acum se închide pământul
pentru reptile şi insecte, iar
rândunelele pleacă spre ţările
calde. Tot acum au loc târguri şi
iarmaroace unde se vând şi se
cumpără produse specifice
acestui sezon. Din această zi,
venind
vremea
răcoroasă,
bărbaţii nu mai poartă pălărie,
ci căciulă.
Ţăranul român şi-a legat câteva
activităţi practice de Sântămăria
Mică:
• culegerea ultimelor plante şi
fructe de leac;
• bătutul nucilor, pentru ca la
anul să facă rod;
• semănatul grâului, orzului şi
secarei;
• jupuirea cojii de pe ulmi (fibra
vegetală folosită primăvara la
legatul viţei-de-vie).
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Înaintea
datei
de
13
septembrie, câmpurile de grâu
trebuie arate şi semănate,
spunându-se: să nu fii zgârcit la
semănat, că te vei căi la secerat.
Încă se mai seamănă varză,
spanac şi morcovi.Tot acum se
răsădeşte salata de iarnă, se
culeg castraveţii copţi şi se
adună seminţele coapte din
grădini.
În cea de-a doua săptămână se
celebrează Ziua Crucii, dar şi
Suretiu/Cârstovul
viilor,
sărbătoare de care ţăranii noştri
au legat culesul viilor, facerea
mustului şi a vinului. Se pare că
tradiţia are legătură cu vechea
serbare Bacchanalia, organizată
toamna, la culesul viilor.
Bacchus în mitologia romană,
Dionysos pentru traci şi greci,
zeul vegetaţiei, al viţei de vie şi
al vinului era însoţit la această
serbare de către preotesele
Bacchantes, îmbrăcate în piei de
cerb şi purtând făclii aprinse. În
vremurile noastre, sărbătoarea
populară Cârstovul Viilor este în
ziua când încep a fi culese viile,
la Înălţarea Sfintei Cruci. În
credinţa poporului român,
strugurii ultimei tufe de vie nu
se culeg nicodată, fiind lăsaţi
prinos lui Dumnezeu şi păsărilor
cerului. Aceştia se numesc
Strugurii
lui
Dumnezeu.
Considerată
simbol
al
imortalităţii, viţa de vie este un
motiv des întâlnit în iconografia
popoarelor.
Legendele româneşti asociază
viţa de vie cu sângele curs din
rănile lui Isus răstignit pe cruce:
„În coastă l-au înţepat,
Din coastă i-au curs
Sânge şi apă.
Din sânge şi apă
Viţă de vie,- poamă;
Din poamă – vin.
Sângele
Domnului
pentru
creştini...”

(Tudor Pamfilie – Sărbătorile de
toamnă).
În serile culesului se fac focuri
din viţă uscată, în jurul cărora
culegătorii petrec cu mâncare,
băutură şi muzicanţi.
În Transilvania, acest obicei
poartă numele Suretiu.
De Ziua Crucii se pomenesc
morţii dându-se de pomană
ulcele noi cu miere sau apă şi un
colac cu o lumânare deasupra.
Aceasta este ziua în care toate
vietăţile, ieşite din pământ de
Alexii, se întorc în pământul
care se închide, atât pentru
animale, cât şi pentru plante. Se
mai spune că în această zi, ştiind
că în curând se vor usca, florile
vorbesc între ele. Ziua Crucii
este o zi prielnică pentru
culegerea plantelor de leac.
În
săptămâna
a
treia,
gospodinele pregătesc proviziile
pentru iarnă, iar bărbaţii
pregătesc ţuica.
Cea de-a patra săptămână îi
este
dedicată
lui
Mioi,
aducătorul de vreme bună.
Se spune despre Răpciune:
• la sfârşitul lunii se slobod
berbecii
(arieţii)
pentru
împerechere;
• dacă în Răpciune tună, în Faur
va fi zăpadă mare şi an mănos;
• dacă Răpciune e cald,
Brumărel e rece şi umed;
• dacă rândunelele pleacă
devreme, e semn că iarna va
veni repede;
• vântul din septembrie e
aducător de belşug;
• dacă înfloresc scaieţii în
această lună, toamna va fi
frumoasă;
• căderea ghindei acum e semn
ca iarna va veni curând.
Maria Golban Șomlea – etnolog,
specialist
în
comunicare
interculturală, interpret de folclor
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3. Se aprobă proiectul tehnic
privind realizarea obiectivului
„Scurgeri ape pluviale pe
drumuri locale zona Cucu
Blezeni, La Şcoală, Centru
Costeşti şi alunecare teren pe
drum local zona Papuc, comuna
Costeşti, judeţul Vâlcea”.
4. Se aprobă întocmirea
documentaţiei pentru obiectivul
de investiţii de interes local
„Amenajare teren de fotbal, în
punctul Stog, comuna Costeşti,
judeţul Vâlcea”

Cristina Lorincz si elevilor
voluntari de la Liceul de Arta
Mattis Teutsch, Mihaela Oana
Ignat
pentru
derularea
activitatilor suport aferente
proiectului, Il Rifugio Bradet
pentru gazduirea generoasa,
Simona Cseh pentru orele de
teambuilding, Teatru Strada
pentru reprezentatie, Mirona
Rucareanu pentru atelierul de
creatie!” Profesor universitar
Dana Lupșa

Primar – T.M.Peștereanu
***
Let’s do it România!

Foto – Happy Moms
Mulțumim,
Moms!

Foto – biblioteca publică

În această perioadă se lucrează
pentru implementarea unui
proiect social cu titlul
–
„Abordare integrală a măsurilor
de dezvoltare a comunității
Costești”.
Din
Hotărârile
Local:

Consiliului

(Hotărârile CL pot fi citite și
online pe site-ul primăriei http://www.comunacostesti.ro)
1. Se aprobă proiectul tehnic
privind realizarea obiectivului
„Refacere drumuri de interes
local Bologa, Poarta Calinei ,
DC 204 (Punct Sontrop şi Punct
Duducă), Tarsa, în comuna
Costeşti, judeţul Vâlcea”
2. Se aprobă proiectul tehnic
privind realizarea „Refacere 4
punţi pietonale în punctele
Fulgeşti, Pretorian, Marcel
Popescu, Crăcană Maria în

și

noi,

Happy

Mihaela Silvia Măgureanu

În data de 24 septembrie sperăm
să avem alături de noi cât mai
mulți voluntari pentru Ziua de
Curățenie Generală. Curățenia
este cartea de vizită a fiecărui
cetățean. Este o acțiune pentru
fiecare zi dar la această dată ea
va fi una dintre cele mai mari
mișcări sociale din România.

***
15 august 2016 la Costești

***
Vacanță în culori
Prietenul nostru, Ștefan Bocăneț
a fost participant, anul acesta, în
atelierul de pictură organizat de
Asociația „Happy Moms” în
cadrul taberei de la Săcele.
„Miroase a vara și bucurie, a
prietenie și talent. Și sprijin.
Copiii talentați la pictură din
familii
defavorizate
sunt
protagoniștii principali ai acestor
zile frumoase, încărcate cu
emoții. Mulțumim profesoarei

Foto – biblioteca publică

„O, Preacurată Maică a
Domnului, a puterilor de sus,
împărăteasa cerului și a
pământului, atotputernică
apărătoare și tărie a noastră,
primește această cântare de
laudă și de mulțumire de la noi,
nevrednicii robii tăi.(...)”
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Ziua de 15 august este zi de
mare sărbătoare pentru biserica
din Costești. Biserica poartă
hramul „Adormirea Maicii
Domnului”.
„Temelia acestei biserici a fot
pusă în anul 1913, luna
septembrie 1, de către episcopul
Râmnicului
Ghenadie
Georgescu, paroh fi ind preotul
Nicolae
Sacerdoţeanu
şi
iniţiatori C. Angelescu, Gh.
Bălintescu şi Nicolae Huidu.
Construcţia bisericii s-a terminat
în anul 1937, sfinţindu-se de
episcopul D. D. Vartolomei al
Eparhiei Noului Severin, în ziua
de 15 august 1937, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”,
paroh
fiind
preotul
Ion
Angelescu, epitropi Severian
Constantinescu,
Ioachim
Popescu şi Anton Stoicănescu.
Din inscripţia afl ată la intrare,
deasupra uşii, mai aflăm şi alte
nume:
Simion
Cîrstan
(constructor), Ştefan Emil Pantel
şi C. Iliescu din Rm. Vâlcea,
pictori, şi Chiriac N. Stoican,
casier.
Preot la această biserică a fost
Constantin T. Constantinescu,
născut în anul 1906, în CosteştiVâlcea, hirotonit în anul 1930,
licenţiat în teologie. Cântăreţ
bisericesc este Pistol Gheorghe
din Pietreni.
Au mai desfăşurat activitate la
această biserică: preot Ioan
Angelescu, născut în anul 1896
în Bodeşti-Vâlcea, hirotonit în
anul 1918, licenţiat în teologie,
fost paroh, a rămas onorific,
optând
pentru
învăţământ.
Cântăreţi: Gh. Puică, născut în
1891, care a făcut şcoala de
cântăreţi şi a fost numit în 1911,
Ion Stănescu, născut în anul
1911, care a terminat şcoala de
cântăreţi şi a fost numit în anul
1917.

Biserica din Ferigile a avut şi o
casă parohială, o construcţie din
zid acoperită cu ţiglă, ridicată în
anul 1926. În ea se află astăzi
dispensarul comunei Costeşti.
Cimitirul acestei biserici, acolo
unde în anii 2000 a fost
construită o capelă din lemn, se
află în Ferigile şi a fost dobândit
prin legea de la 1881, având o
suprafaţă de 5000 mp.”
(Monografia istorico-etnografică
a comunei Costești - județul
Vâlcea, autor – profesor Nicolae
Făulete)

***
Luna septembrie

ca să aibă un preț mai bun.
Înainte de a le așeza în pivniță,
se întind la soare, ca să iese
umezeală din ele. Fă gropile
pentru altoii ce voiești a-i sădi
mai târziu în toamnă. Rărește
frunza de pe pomii pitici și cei
puși în șir des, ca razele soarelui
să-i poată străbate. Seamănă
bucate tomnatice. Nu fi zgârcit
la semănat, că te vei căi la
secerat. Pe la capătul lunei se ia
mierea din stupi. De sunt încă
flori nu te grăbi, ca albinele să
poată încă aduna. Livezile
prăjite de arșița soarelui, pe
unde vezi c-a secat colțul ierbii,
le seamănă cu sămanța de iarbă
și flori de fân. Prevestire de
timp: Răpciune cald, Brumărel
rece și umed. Tunetul din
septembrie vestește neaua multă
în Faur și an mănos. Ducerea
timpurie
a
rândunelelor
înseamnă că și iarna se va pune
iute. Vântul de septembrie e
vânt bogat. Dacă înfloresc
scaieții în septembrie, atunci va
fi toamna frumoasă.
Antoaneta Olteanu - Calendarele
poporului român

Denumire populară: răpciune,
răpciuni, vinimeriu, viniceriu,
vinițel (luna vinului; începe
culesul și stoarcerea strugurilor
pentru vin). Sfaturi generale:
Arați câmpurile de grâu și
semănați-le până pe la 13;
sămănați încă varza nemțească,
spanac, morcovi, răsădiți salata
de iarnă; adunați semințele
coapte de prin grădini; culegeți
castraveții copți; tăiați colțurile
de pe pomi (Simeon Mangiuca).
În luna aceasta se începe culesul
poamelor. Soiurile iernatice se
culeg cu mâna și se împărțesc în
clase după mărime și frumseță,
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Sursa foto: Arhiva de Imagine
MȚR/ Fond Kiruleanu

***
La
mulți
ani
frumoși!
Pe Mihaela Măgureanu am
cunoscut-o cu ajutorul Internetului, cu vreo trei ani în urmă.
Muncește în Italia dar sufletul ei
rămâne aici în Costești, în satul
ei cu mii de povești, Pietreni. A
răspuns rugăminții noastre de a
scrie ceva pentru publicația

noastră și am rămas prietene.
Dragostea pentru locul natal,
pentru satul Pietreni, talentul
nativ și sutele de cărți citite i-au
dat „putere”.

Vai ție!
O să-l aștept la malul mării,
Sigur va veni cu Corabia
SPERANȚEI!”
***

A continuat să scrie în jurnalul
ei de pe facebook. În fiecare zi,
noi gânduri pe care noi, prietenii
ei le citim cu plăcere. Departe de
casă fiind, versurile au început
să devină un refugiu al sufletului
chinuit de dor.
Îi spunem la mulți ani, de curând
a împlinit o frumoasă vârstă, și îi
publicăm gândurile-vers.
„M-am așezat lângă glasul tău,
IUBIRE,
Să-ti potrivesc chipul frământat
din lutul tăcerii,
Și - am început cu ochii....Am
pus în ei albastrul întunecat al
cerului,
Iar pletele, lanuri de grâu copt în
arșița verii.
Ți-am pictat buzele cu rubin,
scos din carnea moale a
Pământului,
Iar dinții, șiraguri de perle
adunate din abisale funduri de
mare.
Te contemplu....
Acum ești perfectă în tăcerea ta,
IUBIRE!
Și totuși...
Din ochii - ți albaștri, se preling
mărgăritare de rouă,
Sunt lacrimile neputinței mele. ..
Am omis să - ți pun suflet!
Nu-l găsesc. ...
L-am pierdut în noaptea tăcerii!
Vai mie!”

Un nou început este pe drum! Se
anunță foarte aproape de inimile
noastre!
Fie că suntem copiii care vor
păși pentru prima dată în sălile
de clasă, adolescenți entuziaști
ai liceului ori simpli profesori ce
se pregătesc pentru noul an
școlar, pentru fiecare dintre noi
se anunță un început. Școala se
află într-o continuă efuziune de
trăiri, de evoluții profesionale și
spirituale, stârnind de fiecare
dată în inimile noastre emoția.
Emoția anotimpului toamna este
desăvârșită de începutul unui
nou capitol școlar. Adulții se
gândesc cu nostalgie la el,
văzându-și copiii cu ghiozdanele
în spate, iar elevii aleargă cu
zâmbetul
pe
buze
să-și
întâlnească
prietenii,
să
povestească
profesorilor
aventurile unei vacanțe de
neuitat.
Fără să ne dăm seama ne
legăm viața de aceea clădire
imensă, cu geamuri fumurii, pe
care praful amintirilor s-a depus,
în care e liniștea absolută în
timpulor orelor de curs, dar
zumzăiala infernală în timpul
pauzelor. Această clădire veche,
ne așteaptă mereu cu porțile
deschise, ascunzând în ea atâtea
povești, mii de vise și idealuri..
Destinul nostru trece de fiecare

dată pragul școlii fără ca noi să
ne dăm seama. Pentru unii
această
treaptă
reprezintă
imboldul
principal
pentru
vocația actuală, iar pentru cei
aflați pe băncile școlii încă își
țese
cu
grijă
idealurile,
aspirațiile și țelurile.
Septembrie este dintotdeauna
o lună a emoțiilor, în care printre
frunzele ruginii se strecoară în
inima comunei noastre filele
unei cărți de succes. Copiii ne
mângâie recitând prima lor
poezie, scriind primul lor caiet
dictando, iar stăruința lor ne dă
încredere în viitor. Ne asigură că
vom evolua, căci drumul spre
școală nu este altul decât cel
spre educație. Deschidem porțile
spre educație și cultura, văzând
în ochii elevilor de la Școala
Ferigile Costești, viitoare cariere
de succes.
Vacanța a trecut, am presarat
în inimile noastre soarele,
amintiri, zâmbet și bucurie,
acum vom scrie paginile unui
nou an școlar. Cu speranta unui
an plin de activități, evoluții și
note
bune
la
Evaluarea
Națională, pe care o vor susține
elevii claselor a opta! Le urăm
succes și multe împliniri în tot
ceea ce își propun să realizeze!
Andrada Badea – elevă, Liceul
Constantin Brâncoveanu Horezu
***
Cinci minute la farmacie

În fiecare zi, Irina și Ileana, fetele
de la farmacia de lângă dispensar,
așa cum le spun localnicii, te
așteaptă cu zâmbetul pe buze chiar
și după o zi plină, și acestea nu sunt
deloc puține. M.S.M

Tehnoredactare – Biblioteca “G-ral Nicolae Ciobanu”

