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Traditii reînviate 
Sfintele Sărbători de Paşti sunt 

aşteptate din toate timpurile de către 
toţi, de bătrîni, de copii... Unele tradiţii 
legate de aceste sărbători  s-au păstrat, 
altele însa au rămas doar în colţul 
dinspre răsărit, după icoana bunicii. 
Uitate şi singuratice ele totuşi 
aşteaptă...Aşteaptă o mînă de om care 
să şteargă praful de pe ele şi să le pună 
din nou la loc de cinste. 

În aceste rînduri voi încerca să readuc 
la viaţă unele tradiţii de Paşti, poate 
demult uitate, regăsite în amintirile 
proprii şi în povestirile celor care le mai 
păstrează în memoria copilăriei. 

Pregătirea de Paşte începea cu doua-
trei săptămîni înainte. Gospodinele 
văruiau casele atît în interior, cît şi în 
exterior. Gospodarii la rîndul lor, 
îndreptau gardurile, făceau curăţenie în 
ogradă şi în împrejurimi. 

În săptămîna Floriilor fetele, femeile 
tinere sădeau flori, schimbînd cu 
vecinele şi rudele seminţele care le 
aveau. Noi, copiii ştiam că părinţii 
neapărat  ne vor cumpăra hăinuţe noi.  

 

Cît de mîndri eram în ziua 
de Paşti în sandale şi rochiţe 
noi.  
 În săptămîna cea Mare se 
cocea cozonacul şi pasca, se                     
vopseau ouăle şi se pregăteau 
celelalte bucate. Ne miram 
cum mama pregăteşte totul 
fără să guste şi le potriveşte 
atît de bine. În noaptea  
Învierii, creştinii plecau la 
biserică să asculte slujba, 
stînd pînă dimineaţa ca să 
sfinţească pasca şi ouăle. 
Revenind acasă, împreună cu 
toată familia mîncam bucatele 
sfinţite, înainte de asta ne 
spălam pe faţă cu apa pusă 
într-un vas, cu un ou alb ca să 
fim curaţi la suflet, cu un ou 
roşu ca să fim sănătoşi şi 
rumeni şi cu un bănuţ ca să 
avem bani tot anul. Cine se 
spăla la urmă lua bănuţii, de 
obicei era mezinul familiei, iar 
cu apa se udau florile sau un 
copac.  
 

Aceste tradiţii se păstrează şi 
astăzi în multe familii. 

« Cel  mai interesant pentru 
noi, copiii – îşi aminteşte dna 
Olga Ţoiu - era că în ziua de 
Paşti, la liturghia de zi, tinerii 
însurăţei îmbrăcau hainele de 
cununie. Femeile tinere 
îmbrăcate în rochii de mirese, 
aprindeau în biserică lumînările 
de cununie. Era o frumuseţe şi 
o atmosferă de nedescris. » 

« În ziua de Paşti noi, copii – 
îşi aduce aminte dna Veronica 
Milicenco – ieşeam în drum sau 
mergeam la pădure şi ne jucam 
de-a ”rîndunuşul”.Toţi copii care 
vroiau să joace, îşi luau ouă 
roşii de acasă  şi după ce 
alegeam un deluşor, aşezam 
ouăle într-un rînd. Fiecare 
jucător se străduia cu un ou, 
rostogolindu-l, să le lovească pe 
celelalte ; oul lovit şi-l lua lui. 
Cîştiga cel care obţinea mai 
multe ouă. » 

(continuare in pag. 3 ) 

 

Mai aproape de suflet 
 

  Paştele, Învierea Domnului Nostru Isus Hristos, Postul 
Mare, curăţirea sufletelor, iertarea păcatelor, lumina sfîntă 
care odată pătrunsă în casele noastre alungă cu razele ei 
răutatea. Toate acestea au rolul nu de a introduce pe om în 
cer, ci de a introduce cerul în om. 

Astăzi, oricînd simţim nevoia de a ne apropia de Dumnezeu 
mergem la biserică fără a fi constrînşi de cineva. Trebuie să 
profităm  şi să preţuim faptul că numărul bisericilor este în 
creştere continuă şi accesul la linişte sufletească devine mult 
mai facil. 

S-a demonstrat că de fapt sufletul este cel nemuritor şi  cel 
care trece în lumea de apoi şi nu averile după care atît 
alergăm. Sufletul deţine primordialitate şi logic ar fi să căutăm 
a ne îmbogăţi sufletul ca să plecăm în altă lume cu adevărat 
milionari. Şi cine dacă nu biserica este cel mai sigur 
purgatoriu şi împărţitoare de comori pentru suflet ? Şi ce 
sărbătoare dacă nu Paştele ne apropie cel mai mult sufletul 
de credinţă, de D-zeu ?  

Să primiţi Paştele cu sufletul, mai presus de pomene şi 
bogăţii. Lumina Domnului să vă călăuzească mereu.  

În  acest număr : 
- ’’Cu Dumnezeu în suflete’’- Interviu cu 
părintele Victor pag.2-3 
-Problema salubrizării pag.4-5 
-Test psihologic ’’Cît de mult umor ai?’’ pag.7 
- Interviu cu Zinaida Julea pag.8 

Şi altele...
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Cu Dumnezeu în suflete 
  Părinte, ne apropiem de o 
sărbătoare deosebită a creştinilor – 
Învierea Domnului. Ce ne puteţi 
spune despre trăirea personală pe 
care o aveţi în aceste zile? 

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori, 
Învierea Domnului este, întradevăr, 
sărbătoarea sărbătorilor, „izbăvirea 
lui Adam şi slobozirea lacrimilor 
Evei” după cum este scris în sfintele 
cărţi. Trăirea acestei zile de mare 
bucurie creştinească, ar fi mai 
neînţeleasă, sau poate mai săracă, 
dacă nu am lua în consideraţie 
Sfintele şi mîntuitoarele patimi ale 
lui Iisus, cărora Biserica le acordă 
spre sărbătorire o întreagă săptămînă: 
luni şi marţi – pregătirea de patimă; 
miercuri – vînzarea de cărtre Iuda 
Iscarioteanul, joi – Cina cea de taină 
(prima dată săvîrşindu-se Taina 
Sfintei Liturghii) şi captivarea 
Mîntuitorului de către ostaşi, ca pe 
un tîlhar; Vineri – josnica batjocorire 
din partea oamenilor pe care El 
însăşi i-a creat şi pentru care a venit 
în lume ca Să-i izbăvească din robia 
păcatului, dăruindu-le viaţă veşnică 
prin Înviere, iar în cele din urmă – 
răstignirea pe cruce alături de doi 
tîlhari. Pentru a simţi o adevărată 
trăire creştinească în cadrul marei 
familii creştineşti, dar şi pentru a afla 
chiar şi trăirea mea personală, nu pot 
decît să vă invit pe parcursul acestei 
săptămîni să participăm împreună în 
biserică, la slujbele religioase, cu 
multă citire din Sfînta Evanghelie 
care ne  pătrunde toate simţirile, 
punîndu-ne în faţă scenele de 
pătimire detaliat şi pe înţelesul 
tuturor. 
   Simte oare un preot mai profundă 
relaţie cu Dumnezeu (sau aceasta e 
doar o doză de responsabilitate)? 

Faptul că preotul este şi el un om 
de rînd nimeni nu pune la îndoială, 
dar la chemarea lui Dumnezeu de  
cărte preot coboară Duhul Sfînt în 
timpul Sfintei Liturghii pentru a 
sfinţi Darurile din care se 
împărtăşesc credincioşii, casele se 

 
 

 

 
 

Preotul s.Coloniţa Victor Tofan  
 

sfinţesc, diavolii se izgonesc, 
păcatul din om se curăţeşte... 
Toate astea se fac nu pentru 
faptul că preotul ar fi un om 
deosebit, ci mai cu seamă 
pentru că este slujitor direct 
la tronul Tatălui Ceresc, iar 
slujirea făcînd-o din dragoste. 

Cum credeţi putem afirma 
că paştele exprimă mesajul    
principal al creştinismului? 
Întrucît Sfînta Înviere este 

sărbătoarea sărbătorilor, deci, 
celelalte sărbători, într-un fel 
sau altul ne pregătesc de aeastă 
mare sărbătoare începînd cu: 
Buna – Vestire şi încheind şirul 
cu Intrarea Domnului în 
Ierusalim (Floriile). Mai cu 
seamă, vestirea Învierii adusă 
de Sfintele femei mironosiţe 
reprezintă, pentru creştini 
izbăvirea din moartea şi iadul 
care a pătruns în lume prin 
greşala primilor oameni, apoi 
ştim că după cum Hristos a 
înviat aşa şi noi, la cea de a 
doua Venire a Domnului, vom 
învia ceea ce ne aduce nădejde 
spre viaţa veşnică. Ce este mai 
necesar omului decît viaţa, dar 
nu o viaţă oarecare ci una în 
Hristos: „Eu sunt calea, 
adevărul şi viaţa”. 

Ce tradiţii legate de 
Sărbătorile de Paşti există în 
satul nostru? 

Obiceiurile Pascale sunt, în 
general ţinute de toţi creştinii la 
fel, cu unele mici şi 
neînsemnate specificări.  

 
 
Cu toţii ştim despre ouăle 

roşii, pe care toată lumea 
creştină le are nemijlocit la 
masa de paşti. Oul roşu 
semnifică mormîntul Lui, iar 
ciocnirea cu cuvintele:  
„Hristos a înviat” şi spargerea 
cu răspunsul: „Adevărat a 
înviat” au semnificaţia 
învierii Domnului din 
mormîntul pecetluit. 

Un alt obicei este coacerea 
cozonacului„Pasca”, 
însemnătatea acesteia este 
trupul lui Iisus Hristos, care 
după ca a fost uns cu miresme 
a fost pus în mormît, iar a 
treia zi a fost sfinţit prin 
Înviere şi şederea de-a 
Dreapta Tatălui. De aceea 
gospodinele se ocupă de 
coacerea cozonacului joi (ziua 
în care femeia desfrînată a 
uns picioarele lui Hristos cu 
mir de mult preţ), dar nu-l 
gustă decît duminică după ce 
este sfinţit. 

Tradiţia cu cea mai veche 
origine este Mielul junghiat la 
Paşti. Încă vechii evrei, după 
ce au fost eliberaţi din robia 
egipteană, întrocîndu-se pe 
meleagurile lor au pus 
sărbătoarea Paştilor ca zi de 
bucurie şi de eliberare, dar ca 
să nu uite de chinurile care le-
au răbdat acolo, ei în fiecare 
an, la Paşti , junghiau un miel 
şi cu sîngele aceluia ungeau 
uşorii uşelor, iar mielul îl 
aduceau jertfă lui Dumnezeu. 
Astăzi semnificaţia mielului 
s-a schimbat total pentru că 
simbolizează jertfa lui 
Dumnezeu pentru noi prin 
patimile Mîntuitorului după 
cuvintele evanghelistului 
Matei: „Ca un miel spre 
junghiere s-a adus”.                           
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Ce simbolizează  lumina de la 
înviere? 

Un moment frumos şi îmbucurător 
este primirea Focului haric de către 
credincioşi. Iată că deja şi noi, 
credincioşii din Republica Moldova, 
avem parte de focul ce se aprinde 
minunat la momîntului Domnului în 
mîna şi la rugăciunea patrarhilor 
ortodocşi. Dacă încă zicem că mergem 
să sfinţim pască ar fi bine să ştim că ne 
facem părtaşi numai la jumătate din 
sărbătoarea învierii, deoarece însăşi 
începutul slujbei pascale se face cu 
cuvintele „Veniţi de luaţi lumină”, la 
care credincioşii apropiinduse cu 
evlavie îşi aprind făcliile ce le au în 
mîini şi merg cu ele, la sfîrşitul 
rînduielelor bisericeşti din acea noapte 
luminoasă, la casele lor aprinzînd 
candelele şi aducînd lumină din cer  
spre călăuzire duhovnicească pe întreg 
anul. Aş aranja anume această rînduială  
plină de sfinţire în capul tuturor 
obiceiurilor ştiind că „Lumina lui Hristos 
luminează tuturor”şi încă pentru că este 
un dar direct de la Dumnezeu în 

 
Traditii reînviate 

 
 
  
această Sfîntă zi a Învierii. 

Cum credeţi, mulţi creştini 
vin să sfinţească pasca doar 
din tradiţie? 

Ceea ce ne lasă plăcut 
surprinşi este faptul că din an în 
an tot mai mulţi tineri lasă 
neplăcutul obicei de a merge la 
rug în noaptea de Paşti, 
preferînd să meargă la biserică. 
Nu putem privi indiferent nici 
practica creştinilor noştri de nu 
se atinge de mîncărurile de 
carne şi brînză împreună şi 
ouăle fără a primi 
binecuvîntarea lui Dumnezeu 
prin rugăciunile de la sfîrşitul 
Liturghiei de la Paşti, iar cei de 
acasă, copiii, bătrînii mai 
neputincioşi, nu îndrăznesc să 
se înfrupte decît după ce gustă 
din mîncărurile sfinţite la  
biserică prin stropirea cu 
aghiasmă de către preot în 
aceeaşi noapte. 
                                  

 
 

 

 
 
Ce le-aţi dori credincioşilor 

cu ocazia Sfintelor sărbători 
de Paşti? 

Fraţilor, vă doresc ca în 
aceste grele vremi în care 
trăim să fiţi tari în credinţă, 
deoarece mai milostiv şi mai 
drept stăpîn decît Dumnezeu 
nu există; El cu siguranţă ne 
va răsplăti nouă după meritele 
pe care le avem. Vreau ca 
odată cu sărbătoarea Învierii, 
în sufletele voastre să reînvie 
simţămîntul dragostei faţă de 
Dumnezeu şi faţă de 
aproapele nostru, care de fapt 
pururea sălăşluieşte întru noi 
doar că din cauza grijilor 
lumeşti nu în totdeauna îl 
observăm şi nu-l lăsăm să se 
manifeste. Voi fi nespus de 
fericit să aflu că aţi petrecut o 
sărbătoare de neuitat în sînul 
familiei, în jurul unei mese 
îndestulate, înconjuraţi de 
oameni dragi. 

 Hristos a înviat! 
 

(continuare din pag.1) 

 

Copiii în această zi umblau ”de-a 
ouăle” , ei se duceau la rude, vecini şi în 
pragul caselor strigau : ” Hristos a 
Înviat”, iar gospodina le împărţea ouă 
roşii şi bomboane. 

Tinerii ieşeau şi ei să se veselească. În 
mijlocul satului erau scrînciobe. Flăcăii 
invitau fetele la scrînciob, iar spre seară 
veneau la joc. La ei se alăturau şi cei 
mai în vîrstă, şi cei veniţi în ospeţie. Se 
veselea tot satul. 

În prezent fiecare poate liber să 
sărbătorească Invierea Domnului, să se 
ducă la biserică, însa au fost şi vremuri 
cînd această sărbătoare era interzisă, 
negată de către organele de conducere.  

În ziua de Paşte, deşi creştineşte era 
sărbătoare, profesorii şi elevii erau 
impuşi să îndeplinească unele lucrări 
agricole, să văruiască copacii, să 
organizeze întreceri sportive ş.a. 

  «Sîmbătă, în seara dinspre Paşti, - îşi 
aminteşte dna Anastasia Petruleac –  

 
fiind secretara Organizaţiei 
Comsomoliste din şcoală, 
împreună cu regretatul 
profesorul Taşinschii A.I., 
trebuia să plecăm la biserică  
ca să alungăm elevii. Intram 
în biserică, ne făceam semnul 
crucii după obicei, ne 
închinam la icoane şi fiind 
întrebaţi după asta dacă am 
văzut elevi, răspundeam că 
nu-s de-ai noştri ». 

Elevilor li se interzicea 
chiar să aducă la şcoală pască 
şi ouă roşii. Cu toate astea 
multe familii respectau 
această mare sarbătoare 
creştină, se împărtăşeau în 
Postul Mare, sfinţeau pască 
ş.a. 

 «La Paştele Blajinilor ne 
duceam cu părinţii la cimitir 
– îşi aminteşte dna T.Guja.  

 

 
Eram foarte bucuroşi cînd 

primeam de pomană o păscuţă, cîte 
un ou...  

Însă a doua zi cînd mergeam 
la şcoală, eram desenaţi pe 
gazeta de perete cu colaci în 
mînă, iar la careu ne scoteau în 
faţă şi ne pedepseau».  

Dar Slavă Domnului, că am 
trecut de acele vremuri. Cei 
care sunt plecati într-o alta 
lume, merită sa fie pomeniţi, 
iar mormintele îngrijite. Astăzi, 
spre fericirea noastră, putem 
merge la biserică, fără a fi 
constrînşi, ori de cîte ori 
simţim nevoia de a ne purifica 
şi de a ne deschide sufletul în 
faţa lui Dumnezeu. 

 
A realizat Elena Sîrghi 
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        Problema salubrizării 

 

Problema salubrizării este una din problemele 
stringente ale localităţii. 

Fără îndoială ca fiecare din noi este conştient de faptul 
că sănătatea noastră depinde mult de condiţiile în care 
fiecare din noi trăieşte. Şi dacă la capitolul ordine în 
ograda fiecărui gospodar la noi în localitate lucrurile stau 
nu rău, atunci în ceia ce ţine de ordinea pe străzile 
satului, în imediata apropiere de localitate lucrurile stau 
urît de tot, dacă să nu zicem ieşite din comun. 

Să ne oprim la unele momente: 
1) accesele spre or. Chişinău, drumul spre satul 

Tohatin – s-au transformat în adevărate gunoişti. 
Primăria este nevoită o data la două luni, şi după caz şi 
mai des să salubrizeze aceste drumuri din mai multe 
considerente; intrarea în localitate este cartea de vizită a 
localităţii. 

2) orice gunoi aruncat care la timp nu-i strîns duce 
după sine crearea unei gunioişti neautorizate. Este 
regretabil faptul că unii cetăţeni neconştiincioşi îşi permit 
fără de ruşine de a depozita gunoiul chiar lîngă carosabil 
(anterior aruncîndul în digurile alăturate).  

 
 

 
Gunoiştea de lîngă fermă 
 

Problema este gunoiştea centralizată a localităţii. De 
către primărie s-au întreprins măsuri pentru ca sătenii 
să cunoască locul depozitării deşeurilor, s-au strîns 
toate avizele de rigoare pentru autorizarea ei, la moment 
sîntem în faza elaborării proiectului gunoiştii (care va 
costa în jurul de 40 mii lei). 

Lucrurile sau pornit nu rău, o parte din săteni au 
început a depozita gunoiul la locul preconizat, însă şi 
aici ne întîlnim cu o problemă: depozitarea se face la 
200-300 m de traseu, nu la 1200 m prevăzuţi, ca rezultat 
se închide accesul spre gunoişte. Numai în anul 2006 
sau alocat 16500 lei pentru deschiderea accesului şi 
depozitarea deşeurilor spre gunoişte. 

Un capitol aparte sunt gunoiştele neautorizate: 
1) gunoiştea din centrul localităţii (preponderent se 

depozitează gunoiul din blocurile locative, cămin, 
centrele comerciale). Necătînd că Primăria a mers la 
colaborare cu APLP-ul, a rezervat remorca pentru depus 
gunoiul ca mai uşor să fie evacuat, sunt dese situaţiile 
cînd suntem nevoiţi să căutăm reprezentanţii APLP-lui 
pentru a-i impune să-şi onoreze obligaţiunile. 
Vrem să fim înţeleşi corect, nu căutăm o persoană anume 
vinovată, dacă fiecare din noi ar susţine aceleaşi condiţii  ale 
APLP-lui, lucrurile s-ar schimba, or noi suntem mulţumiţi ca 
aceste deşeuri nu sunt  în imediată apropriere a  

 

 
apartamentelor noastre şi deci nu ne prezintă nici 
un pericol. Pe de o parte mă întreb şi vă întreb: cu 
ce sunt de vină sătenii ce au casele de locuit lîngă 
gunoişte, de ce ei şi copii lor trebuie să suporte 
cosecinţele iresponsabilităţii noastre? Cine va 
compensa pierderile materiale ale acestora? 
 

 
 
2) gunoiştea din str. Albişoara. 
 Pe parcursul anului 2006 s-au depus eforturi 

considerabile pentru salubrizarea acestei 
regiuni. S-au implicat şi locatarii străzilor 
adiacente (pentru ce le mulţumim mult), s-au 
efectuat şi lucrări mecanizate. Doar în decurs 
de 4-5 luni lucrurile au revenit la loc.Îmi pun 
întrebarea: 

- cine a dus gunoiul aici? 
- oare nu au văzut oamenii din mahala cum se 

aruncă   gunoiul? 
- de ce nu am semnalat la timp autorităţiile? 
- în cazul izbucnirii unei epidemii, cine va suferi? 
3) Gunoiştea de la cimitirul de la Movileni. 
Dacă tot ne considerăm creştini, şi dacă ne pasă 

decedaţii ce au trecut în lumea celor drepţi, cum 
putem admite să aruncăm gunoiul lîngă cimitir, ori 
este aceasta o manifestare a fricii faţă de 
Dumnezeu? 

Vă propun să vă deplasaţi de-a lungul gardului 
fostei ferme zootehnice. Constatăm că distanţa de la 
sect. Centru şi Ciocana de unde prepoderent se 
evacuează gunoiul, constituie 500 m ori distanţa 
pînă la gunoiştea centralizată de 3 ori mai mare. 
Oare preţul pentru combustibilul economisit pentru 
transportare ar acoperi daunele pe care le aduc 
murdăriile lăsate?  
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4) Gunoiştea din Jidauca. 
Îmi vine greu să cred că gunoiul aruncat aici este adus 

din altă parte de cît de vecinii din imediata apropriere. 
Este salutabil că în anul 2006 de către săteni s-a 

organizat salubrizarea parţială a acestei regiuni, un timp 
curăţenia s-a menţinut. Ne-a rămas un lucru neesenţial 
să depundem eforturi comune de ai convinge şi pe 
ceilaţi ca să respecte regulile sanitare de convenţuire în 
comun. 
Am putea să ne oprim şi la gunoiştele de la MIS 

(Laboratorul ingineresc, stadion, pădurea lui Leu) ş.a. 
 

 
 
Reeşind din toate cele enumerate la aprobarea 

bugetului pentru anul 2007 de către comisia sătească la 
propunerea primăriei s-a acceptat crearea serviciului de 
salubrizare. Taxa lunară de evacuare a gunoiului 
constituie 10 lei (o plată simbolică) în comparaţie cu 
cheltuielile reale. 

Sperăm mult că aceste servicii vor permite micşorarea 
numărului gunoiştelor neautorizate deoarece fiecare din 
noi va avea posibilitate de alegere alternativă. Sau 
continuăm să poluăm satul, furişîndu-ne noaptea, ca să 
nu fim văzuţi de cineva şi să aruncăm gunoiul unde ar fi, 
cît mai departe de propria ogradă, sau încheiem contract 
de evacuare centralizată a gunoiului. 

Primăria este gata de a-şi asuma responsabilitatea 
pentru efectuarea acestor lucrări. Trebuie să înţelegem 
că regulile de convenţuire într-o localitate le elaborăm 
împreună. De atitudinea fiecăruia din noi depinde starea 
economiei în localitate. Oricît ar vrea o persoană să 
schimbe situaţia, fără susţinerea Dvoastră nu va avea 
posibilitatea să o facă. 

 Dacă noi am porni de la ograda fiecăruia, strada 
unde locuim, zonele verzi  imediat apropriate de noi, am 
lăsa indiferenţa la o parte şi am găsi în noi forţe să 
aducem în ordine localitatea, ne-ar fi ulterior mai uşor a 
menţine această curăţenie. Ar fi o adevărată lecţie de 
viaţă copiilor noştri. 

Timpurile “subotnicilor” au trecut, dar cred că ne sunt 
necesare şi astăzi. 

Adresez un apel sătenilor: Propun ca pe parcursul lunii 
aprilie fiecare mahala să-şi salubrizeze teritoriile 
aferente. Primăria e disponibilă să vă pună la dispoziţie 
remorce. 

La începutul lunii mai vor avea loc totalurile şi se va 
premia regiunile cele mai solubre cu un premiu de 3000 
lei. 

Maria Iarmenco, primar de Coloniţa 

                  
Noi traditii, noi gunoisti! 

                     

 
 
 
Gospodarii satului nostru cultivă o nouă tradiţie, şi 

anume aceea de a ridica case frumoase, stilate şi 
îngrijite, frumuseţea cărora va fi evidenţiată de 
grămezile de gunoi de lînga casele lor, dar oare 
îngrijirea teritoriilor de lîngă casele lor nu ar fi o 
metodă mai originală şi mai ales exemplară pentru 
valorificarea palatelor dumnealor?! Poate ei au o 
viziune proprie privind acele acumulări de gunoi şi nu 
înţeleg cît de mult îi afectează pe ceilalţi săteni şi 
poate ar trebui ca fiecare din noi să le deschidă 
ochii ! 

 
 

 
 
Un început bun 
 

Sunt şi exemple bune, cînd o întreagă 
mahala a găsit timp, forţe şi bunăvoinţa şi au 
salubrizat valea şi albia rîuleţului de pe 
strada Albişoara. Şi aceştia nu au fost unicii, 
majoritatea sătenilor au avut grijă să facă 
curăţenie.  
Cît de plăcut este astăzi să mergi pe străzile 
curate ale satului. Aceasta este o dovadă că 
e posibil de a avea un sat curat, trebuie doar 
aşa să-l menţinem . Şi atunci, nu doar de 
Paşte şi de Hram ne vom încînta de ordinea 
din sat, ci fiecare zi va fi o adevărată 
revelaţie. 
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Cît de creştini suntem? 

 

 Cimitirul este teritoriul ce necesită îngrijire permanentă. Din păcate însă, sătenii îşi amintesc de mormintele 
apropiaţilor stinşi din viaţă  doar în apropierea Paştelui Blajinilor. 
 
 

   Cimitirul Greaca este cel mai  
Vechi cimitir al satului, aici fiind 
îngropaţi de la începuturi grecii 
care locuiau pe aceste teritorii.                                              
Ne-am întrebat dacă îşi mai aduce 
cineva aminte de cei plecaţi în altă 
lume de atîta timp, măcar de 
Paştele Blajinilor şi dacă le mai 
poartă cineva de grijă mormintelor.  
 

Spre dezamagirea şi durerea  
noastră, i-am găsit acolo doar pe familia Sajin – Emil şi Stepanida,  
făcînd ordine la mormintele familiei. În rest nimeni, doar gunoi, iarbă uscată şi cruci răsturnate. 
După numai cîteva ore de la plecarea noastră, cineva a găsit o metodă mai simplă de a curăţi terenul 
decît cu grebla şi mîna...cu chibritul. Întreg cimitirul e acum negru şi trist. 
O tradiţie veche a celor care vin aici de Paştele Blajinilor este asezarea unei mese comune, jos pe  

iarba verde pentru a-i pomeni pe răposaţi. În acest an ei au fost 
lipsiţi de această tradiţie, vor avea în schimb ”fericita” ocazie de  
a-şi „bucura” sufletul cu imaginile „pitoreşti” ale movilelor de 
gunoi ce se întind pînă la gardurile cimitirului.            

 
Şi dacă la cimitirul vechi 

au fost prea puţini dintre cei 
care să îngrijeasca de 
morminte, la cimitirul nou 
au fost mai mulţi. Acum 
acolo e curat şi frumos, dar 
pentru că gunoiştea este  

 „mult” prea departe, unii oameni au ales o cale mult mai 
uşoara şi au aruncat gunoiul ...peste gard. De altfel, acesta este 
un obicei specific coloniţenilor, în ograda proprie – îngrijit şi 
curat, în rest – poate fi şi potopul.                              
 

Culmea panoramei  a constituit-o două cruci aruncate după 
gardul cimitirului. Oare e posibil să ai atîta lipsă de respect faţă 
de crucile răposaţilor?! Chiar daca ele au fost înlocuite cu altele 
noi, ăsta nu e un motiv pentru a le arunca cu atîta neruşinare.  
Şi dacă urmaşii voştri ar face la fel cu mormintele dvoastră ?!   
 

Arată toate astea  oare că suntem creştini?                                                
 
 
 
 
 
 

 

Un exemplu bun a fost dat de către elevii şcolii care 
au organizat curăţirea teritoriului cimitirului de lîngă 
biserică şi de asemenea, a străzii Budeşti şi a livezii. 
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   Oops! 
Cu toţii am trecut prin situaţii penibile, momente în care 
 ne venea să ne băgăm în pămînt de ruşine, cu timpul 
însă,ele ni se par chiar amuzante. Cîteva din ele le poţi 
 citi aici, iar dacă ai trecut şi tu prin de astea, scrie-ne 
sau contactează membrii redacţiei. 
La despărţire 
Eram despărţită de  prietenul meu şi regretam acest 
fapt. Sîmbătă am plecat la disco pentru că ştiam că va fi 
şi el acolo. S-a salutat politicos,am schimbat cîteva 
priviri, se purta de parcă nimic nu s-a întîmplat şi asta 
îmi dădea speranţe că vrea să fim iar împreună. După 
cîteva dansuri şi glume schimbate s-a apropiat de mine 
şi mi-a spus că vrea să discutăm serios...eram convinsă 
că vrea să-şi ceară scuze ca să începem totul de la zero 
şi eram fericita...el în schimb era  foarte agitat. Mi-a spus 
că nici nu ştie cum să înceapă şi că îi este foarte greu să 
se exprime, eu i-am propus să-l ajut şi să mă lase pe 
mine să spun în locul lui (eram sigură ce vroia să-mi 
spună). Încep eu : ’’tu vrei ca noi să începem relaţia 
noastră de la început...’’.El  mi-a zîmbit şi mi-a 
spus :’’NU , vreau să-ţi spun că iubesc pe altcineva, te 
rog să mă ierţi dar eu nu pot fi cu tine!’’.  Am crezut că 
cade cerul peste mine,îmi era atît de ruşine vroiam să 
plec mai repede de acolo, nici nu-mi mai păsa de el sau 
de fata pe care a preferat-o, mă simţeam penibil pentru 
ce i-am spus, iar el credea că mă simt aşa din cauza 
celor spuse de el... A fost horror total atunci, azi o simplă 
amintire penibilă. 

                                             <Doar eu> 
 
Normative porno 
Eram la ora de sport şi era foarte cald, urma să alergăm 
la proba de rezistenţă în jurul şcolii, eram îmbrăcată într-
un top cu bretele, deasupra aveam geaca sport. 
Alergînd simţeam că topul dedesupt se dădea tot mai jos 
şi mai jos. M-am oprit şi l-am aranjat apoi am alergat mai 
departe. Alergînd simţeam că mă topesc de căldură şi 
am hotarît să-mi deschid fermoarul de la geacă, zis şi 
făcut,  doar că am uitat de topul care îmi era deja sub 
sîni, am alergat cîţiva paşi cu sînii pe jumate dezgoliţi. 
Cînd mi-am dat seama deja cineva îmi strigase că sunt 
neruşinată, nu nimeream mai repede să-mi închid 
fermoarul… am alergat pîna la colţul şcolii unde mi-am 
aranjat topul năstruşnic şi mă rugam să nu mă fi 
recunoscut cineva.  

 <Not angel> 
 
Happy New Year 
Totul s-a petrecut de Anul Nou. Preşedintele băncii la 
care lucrez a organizat pentru noi o cină de sărbătoare 
la un restaurant. M-am pregătit cîteva zile pentru acest 
eveniment, fustiţă, bluză nouă, coafură, machiaj etc. 
Totul era minunat, distracţie pe cinste, jocuri şi dansuri 
pline de energie. La un moment dat a început o melodie 
care îmi plăcea mult şi am mers să dansez şi fiindcă 
vroiam să mă fac remarcată, am preferat să dansez 
lînga masa preşedinţilor. Dansam cu atîta energie şi cu 
atîtea figuri, pînă cînd s-a apropiat o colegă şi mi-a spus 
că fermoarul fustei este desfăcut. Am fugit repede la 
baie şi am căutat un cleşte ca să mi-l repar...dar de unde 
cleşte la restaurant ? Cu greu am ieşit din încurcătură. 

Zorina 

Test psihologic 
Află cum stai cu simţul umorului, dacă ar trebui să fii mai 
temperat sau daca nu eşti suficient de binedispus! Află chiar 
acum ce zic experţii. 
1.Dacă te uiţi la televizor sau citeşti o carte şi te amuză, începi să 
rîzi de unul(a) singur(ă) ? 
a.da 
b.nu 
2.Cînd faci un gest neîndemînatic şi cei din jur rîd de tine, te simţi 
ofensat(ă) ? 
a. nu 
b. da 
3.Bancurile care se spun acum, ţi se par jignitoare ? 
a.nu 
b.da 
4.Îţi place să te uiţi la comedii ? 
a.da 
b.nu 
5.Crezi că oamenii care rîd mult sunt imaturi ? 
a. nu 
b. da 
6.Mai ştii cînd ai rîs ultima dată cu gura pînă la urechi ? 
a.da 
b.nu 
7.Ţi se pare greu să rîzi din cînd în cînd de tine însuţi ? 
a. nu 
b. da 
8.Dacă ai citi un paragraf cu subiect dramatic dintr-o carte şi ţi-ar 
veni să rîzi, te-ai simţi stînjenit(ă)? 
a. nu 
b. da 
9.Citeşti cărţi amuzante ? 
a.da 
b.nu 
10.Daca ai izbucni în rîs, într-un spital sau o biserica, te-ai simţi 
neplăcut ? 
a.nu 
b.da 
11.Crezi că glumiţele, micile farse sunt copilăreşti ? 
a. nu 
b. da 
12.Cînd unii oameni rîd pe seama ta, te înfurii ? 
a. nu 
b. da 
13.Dacă la o întrunire importantă cineva începe să spună 
bancuri, te înfurii ? 
a. nu 
b. da 
14.Îţi plac mai mult filmele documentare decît comediile ? 
a.nu 
b.da 
Majoritatea « a » 
Eşti o persoană care are simţul umorului foarte dezvoltat, ştii să 
rîzi şi să te amuzi atunci cînd trebuie, dar trebuie să ştii şi cînd să 
te opreşti, din fericire faci parte din categoria oamenilor care 
cunosc şi respectă limitele umorului, şi nu trec dincolo de graniţă 
în domeniul nesimţirii. Ai o atitudine foarte relaxată faţa de viaţă 
şi de problemele de care te loveşti în viaţă, le tratezi cu uşurinţă, 
şi treci cu relaxare peste ele. Felul tău de a trai îţi conferă o 
sănătate puternică şi o viaţă liniştită. 
Majoritatea «b » 
Eşti o persoană destul de sobra, serioasă şi plină de încredere, ai 
putea să fii profesor, sau să lucrezi în domeniul public, sau în 
spatele unui calculator. Nu ar strica să îţi mai descreţeşti fruntea 
din cînd în cînd şi să rîzi cu gura pînă la urechi, sau pur şi simplu 
să te amuzi mai des şi să uiţi de problemele pe care le ai zi de zi. 
Prin atitudinea pe care o ai faţă de viaţa, poţi să treci peste 
obstacole şi hopuri uşor fără a te sinchisi prea tare de ele. În 
concluzie, să nu uiţi că ai doar o viaţa pe care meriţi să o trăieşti! 
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Horoscop Aprilie 
BERBEC În aprilie cîştigaţi multă forţă interioară, 
care vă va ajuta să vă atingeţi scopurile 
personale. Fiţi atenţi la situaţiile în care vă pune 
destinul : ele vă vor arăta dacă sunteţi pe drumul 
cel bun sau dacă aţi luat-o pe arătură.  
TAUR Cea mai mare parte a lunii este benefică 
pentru zodia dvs., cu excepţia ultimului decan, 
cînd o situaţie de acasă poate deveni stringentă. 
Echilibrul afectiv se menţine bun atît cuplu, cît şi 
în cercul de prieteni, unde popularitatea dvs. va 
înregistra o creştere simţitoare. 
GEMENI Nervozitatea şi nevoia de-a vă năpusti 
cu capul înainte în diverse conflicte, dispare in 
cea de-a doua parte a lunii. Iniţiativele dvs. sunt 
binevenite, dar mai eficiente daca le puneţi în 
practică cu m.mult calm. 
RAC  În prima parte a lunii vă merge bine pe plan 
personal, mai ales că primiţi multe dovezi de 
afecţiune din partea prietenilor şi sunteţi agreaţi 
în cercurile pe care le frecventaţi. În jurul datei de 
20 puteţi găsi în conflict cu alţi membri ai familiei. 
LEU  Multe dintre problemele dvs. personale, 
care stagnau, încep să se urnească încetişor 
după data de 6, direcţia este cea dorită de dvs. 
Planurile dvs. pe termen lung sunt excelente, nu 
renunţaţi la ele, oricît de lent ar înainta ele.  
FECIOARA  Aprilie este o lună cît se poate de 
activă din punct de vedere al activităţilor 
comerciale şi financiare. Din 7 începeţi să 
investiţi mult timp şi afectivitate în relaţia de 
cuplu, atitudinea partenerului dvs. se schimbă şi 
ea radical în bine.  
 BALANŢA  O lună interesantă, în care aveţi însă 
tendinţa să vă propuneţi mai mult decît puteţi 
realiza din punct de vedere obiectiv. Este 
important să renunţaţi la călătorii, lungi sau scurte 
deoarece există risc de producere a accidentelor. 
La capitolul „Bani” staţi destul de bine  
SCORPION  Principalele dvs. probleme sunt 
legate de familiei. Este o lună deosebit de bună 
pentru a începe o noua relaţie, mulţi dintre dvs. 
se vor îndrăgosti dupa data de 7. Poate că nu va 
dura o viaţă, dar e o experienţă care merită trăită.
SĂGETĂTOR  Profitaţi de primele 6 zile ale lunii 
pentru a face deplasări scurte, cu prietenii dragi. 
Acestea vă vor aduce satisfacţii şi posibile ocazii 
de cîştig. O luna foarte activă pentru Săgetătorii 
singuri. Aceia dintre dvs. care sunt într-un cuplu 
stabil se pot aştepta la izbucniri temperamentale 
ale partenerului în prima parte a lunii.  
CAPRICORN  Timpul petrecut în afara casei, de 
preferinţă în anturajul apropiaţilor, este petrecut 
cu cel mai mare folos, începînd din data de 7. 
Veţi putea revedea prietenii pe care i-aţi neglijat 
şi veţi putea cunoaşte persoane noi, cu care să 
vă împrieteniţi rapid.  
VĂRSĂTOR  Belşugul începe să-şi facă simţită 
prezenţa în pungile dvs., şi asta într-un mod cu 
totul neaşteptat. Din 17 începînd, puteţi şi e bine 
să întreprindeţi o mulţime de drumuri scurte, la 
care puteţi obţine rezolvarea unor probleme  
PEŞTI  Aveţi parte de o lună frumoasă. Intrarea 
lui Venus în zodia dvs. vă asigură o porţie 
suplimentară de farmec personal, care vă permite 
să obţineti cam tot ceea ce doriţi de la ceilalţi, cu 
un minimum de efort. În plus, nu veţi mai fi aşa 
timizi, ci vă veţi putea exprima cu uşurinţă 
dorinţele, însa puteţi să vă aşteptaţi la conflicte în 
familie. 

Bancuri
☺ - Cu ce vă pot servi? 
- Două kilograme de cartofi, dar fiecare împachetat separat. 
Urmează o moacă expresivă a vînzătorului. 
- Altceva? 
- Un kilogram de portocale. Dar fiecare împachetată separat. 
Vînzătorul îi îndeplineşte dorinţa vizibil nemulţumit. 
Omul se uită prin aprozar şi la un moment dat întreabă: 
- Ce este aia albă acolo? 
- Fasole, cretinule, dar nu-i de vînzare.   
☺ Stewardesa către un călător:              
- Doriţi cina?                                    
- Ce pot să aleg? 
- Da sau nu. 
☺ Un pesimist spune: 
- Mai rău de atît nu se poate... 
La care un optimist îi replică: 
- Ba se poate...  
☺ Dimineaţa. Autobuzul pleaca din staţie, dupa el aleargă o doamnă şi 
strigă : Oameni buni, opriţi vă rog autobuzul! Întîrzii la lucru! 
Pasagerii îl roagă pe şofer să oprească. Doamna se urcă şi spune, 
bucuroasă : Am reuşit.Aşa, biletele la control! 
 ☺ - Cîţi ani ai tu, puştiulică? 
- Şapte ani şi patru luni, nene. 
- Şapte ani? Şi eşti mult mai mic decît bastonul meu! 
- Dar bastonul matale cîţi ani are? 
☺ - Ce fel de restaurant e ăsta? Supă nu mai este, tocăniţă nu mai este, 
salată nu mai este. Adu-mi, te rog, paltonul. 
- Nici paltonul nu mai este! 

Membrii redacţiei : Ludmila Sîrghi, Elena Sîrghi,  Natalia Orlovschi. 
Suport tehnic: Sergiu Iachim 
Telefon de contact : 57.90.16, 57.90.12.  
E-mail : ziar_ecou@yahoo.com 

Pe 8 martie 2007, a fost organizat un concert în cinstea femeii, de 
către Viorel Ghimpu. Aici a fost invitată şi cunoscuta interpretă de 
muzică populară, Zinaida Julea, cu care am avut ocazia să schimbăm 
cîteva cuvinte. 

Ce părere aveţi despre satul Coloniţa? 
- Părerea mea despre satul Coloniţa este una : a fost, este şi va 
rămîne un sat frumos, pitoresc, un sat cu oameni gospodari. Ceea ce  
s-a întîmplat azi aici în sală, dovedeşte încă o dată că chiar este un 
sat deosebit, lumea de aici e deosebită, ştie ce înseamnă frumosul. 
Am cîntat cu atîta drag, că nu mai ştiam şirul cîntecelor, aţi văzut şi 
voi, era interminabil, dar toate au un început, dar şi un sfîrşit şi iată că 
s-a sfîrşit şi această seară. Plec de aici cu cele mai frumoase impresii 
şi-mi doresc cît de curînd să mă reîntîlnesc cu locuitorii acestui sat. 

V-am văzut atît de energică, atît de veselă... 
De unde găsiţi atîta energie încît s-o 
 împărţiţi şi cu ceilalţi ? 
- Cînd lumea are încredere în tine şi cînd are 
 nişte aşteptări faţă de tine, atunci o forţă de  
sus, Dumnezeu îţi dă puteri, încredere şi aripi  
pentru a lansa şi alte cîntece. 

 Vă mulţumim !  
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