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In memoriam -
Andrei BUCUR

Cu regret vorbim la
trecut de cel ce a fost
Andrei Bucur. Trecerea
lui în nefiinþã lasã un gol
în sufletele tuturor celor
care l-au cunoscut.
Primãria ºi Consiliul
Local Corbi îºi exprimã
regretul pentru pierderea
unui om ce s-a implicat în
viaþa comunitãþii ca
profesor, consilier local ºi
cetãþean al localitãþii
Corbi. Zi de zi, prin

profesia sa ºi prin calitatea de ales local,
Andrei Bucur a încercat sã facã lucrurile

mai bune: pentru tânãra generaþie pe
care a adus-o pe cãile cunoaºterii;

pentru comunitate, prin proiectele pe care le-
a susþinut. Toþi cei care l-au cunoscut pe
Andrei Bucur ºtiu cã trecerea domniei sale la
cele veºnice reprezintã un moment de mare
tristeþe. Sincere condoleanþe familiei
îndoliate.

AAAA
lãturi de

respectul

nostru 

ºi cele mai bune

sentimente, vã

urãm sã petreceþi

Sfintele Sãrbãtori

de Paºti cu pace ºi

bucurie în suflet.

Hristos a înviat!

Primãria 
ºi Consiliul Local Corbi

Primar, Mihai Ungurenuº
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În ultima perioadã, angajaþii de la Serviciul
Locaul pentru Situaþii de Urgenþã Corbi s-au
confruntat cu mai multe incendii izbucnite în
apropiere de suprefeþe împãdurite. Cum vremea
a devenit prietenoasã, cetãþenii au început
curãþenia de primãvarã, însã atunci când vine

vorba de arderea de resturi vegetale ar trebui sã
ºtie cã orice astfel de acþiune trebuie anunþatã la
Primãrie. De asemenea, ar trebui sã ºtie cã focul
nu poate fi lãsat nesupravegheat.

“În continuare observ cã neglijenþa unora dintre cetãþeni
persistã. Oamenii
trebuie sã înþeleagã cã
nu au voie sã aprindã
un foc oricum, oriunde
ºi oricând. Nu pot da
foc atâta timp cât nu
au aviz din partea
Primãriei ºi a
Serviciului Local
pentru Situaþii de
Urgenþã. Aceste douã
instituþii nu solicitã
bani de la oameni ca
sã îi lase sã aprindã
focul. Aceste douã
instituþii au rolul de
organiza acþiunea ºi de
o controla, pentru cã
noi trimitem oameni
ca sã supravegheze
focul. Iatã cã,
neglijenþa unora dintre
cetãþenii noºtri a fãcut
ca pânã acum sã ne
confruntãm cu mai
multe incendii care au

distrus vegetaþia pe o suprafaþã de 5 hectare. Spre bucuria
noastrã, nu au fost afectate zone împãdurite, pentru cã am fi
avut mari probleme”, declarã primarul Mihai Ungurenuº. 

Curãþenia de primãvarã,
obligatorie 
pentru toþi cetãþenii

Mihai Ungurenuº susþine cã toþi cetãþenii au obligaþia de a-
ºi curãþa ºanþurile din faþa curþilor. În acelaºi timp,
administraþia localã a început ºi ea lucrãrile de curãþenie pe
domeniul public. “Pentru noi, cei din administraþie, cea mai
importantã acþiunea este cea de igienizare ºi fertilizare a
pãºunilor ºi întreþinerea curãþeniei pe terenurile aflate în
domeniul public. Pe aceastã cale þin sã vã anunþ cã vom
merge în ºcoli ºi vom încerca sã atragem voluntari din rândul
elevilor pentru a ne ajutã în aceastã acþiune.”, a mai spus
primarul Ungurenuº. 

În anul 2011 a luat fiinþã Asociaþia
“Cele mai frumoase sate din
România”. Încã de anul trecut,
comuna Corbi s-a înscris în aceastã
Asociaþie ºi chiar a primit titlul de
“Cel mai frumos sat”, alãturi de alte
douã comune din Argeº, Corbeni ºi
Arefu. 

Obiectivul Asociaþiei are drept scop
promovarea ºi dezvoltarea turismului,
promovarea produselor tradiþionale, a
arhitecturii ºi a portului popular. Asociaþia
este împãrþitã pe zone georgafice, iar
primarul comunei Corbi, Mihai Ungurenuº a
fost ales vicepreºedintele Asociaþiei pe zona
Muntenia. “Sediul Asociaþiei este la Braºov,
iar preºedinte a fost ales primarul comunei

Vama Buzãului, dl. Nicolar Chirilaº.
Comuna Corbi are o mulþime de obiective
care sã-i a atragã pe turiºti. Mãnãstirea Corbii
de Piatrã este principalul punct de reper, însã
nu uitaþi cã în zona noastrã cultura ºi tradiþiile
sunt puse la loc de cinste. Puþine sunt
comunele din România care au un grup de
fluieraºi, puþine sunt comunele din Romania
în care se organizeazã Rapsodia Pãstoreascã,
un eveniment cultural de importantã
naþionalã. De asemenea, în comuna nostrã
portul popular este pãstrat cu sfinþenie atât în
suflete cât ºi în lãzile de zestre. Nu în ultimul
rând, în comuna noastrã existã cel mai mare
numãr de ciobani din judeþul Argeº ºi,
totodatã, comuna numãrã cel mai mare
efectiv de ovine din judeþ.”, a declarat
primarul Mihai Ungurenuº.  Printre partenerii
Asociaþiei se numãrã: Preºedinþia României,
Muzeul Satului ºi Ordinul Arhitecþilor. 

În data de 28 aprilie, o delegaţie franceză va vizita comuna noastră.
Corbi face parte din Grupul de Acţiune Locală, alături de alte 14
comune apropiate. Grupul de Acţiune Locală are legături strânse cu o
asociaţie similară din Franţa. 

“Le vom arăta oaspeţilor francezi toate obiectivele de interes turistic din localitatea
noastră. De asemenea, le vom arăta cum se desfăşoară procesul de fabricaţie a
produselor tradiţionale (brânză, caş şi caşcaval). La finalul vizitei va avea loc un
simpozion pe tema accesării fondurilor europene de către administraţia locală dar şi
atragerea de investitori români în comuna noastră.”, a precizat primarul Mihai
Ungurenuş. 

5 hectare de teren afectate de incendii

O delegaţie din Franţa 
va vizita comuna Corbi

Corbi, una dintre cele mai frumoase
comune ale României
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Leacuri băbeşti
Afecţiunea poate fi tratată cu o serie întreagă de remedii aflate la

îndemâna tuturor.
- pentru dureri de gât: ceai de salvie;
- pentru guturai: apă sărată trasă pe nas (foarte bun pentru nas

înfundat);
- pentru tuse: ceai de ceapă (se fierbe o jumatate de ceapă tăiată

mărunt într-un sfert de litru de apă şi puţină miere);
Ceaiul pentru răceală: se amestecă 20g măceşe, 14g flori de soc,

14g muşeţel, 14g flori de tei, 11g frunze de mur, 10g scoarţă de
salvie şi 5g flori de hibisc (zomosiţa). Se face o infuzie din 2 linguri

plante şi 250 ml de apă şi se lasă să se pătrundă 10 minute. Toate
plantele sunt calmante şi expectorante.

Răguşala
Când vocea cedează, remediul cel mai eficient este gargara cu

ceai de salvie sau de pătlangină. Se dau în clocot 2 linguriţe de
plante în 250 ml de apă, se lasă să se pătrundă 10 minute şi se face
gargară de câteva ori pe zi. Ambele plante stopează inflamaţia şi
sporesc rezistenţa corzilor vocale la agenţii patogeni.

Asistent medical Claudia Belu 

Elena Mãþãu, sat Corbi

“Eu una sunt
mulþumitã de
activitatea
oamenilor care
conduc comuna
noastrã. Se vede cã
primarul ºi
consilierii s-au
implicat în viaþa
comunitãþii ºi au
rezolvat multe
probleme. De
exemplu, eu sunt
bucuroasã cã a fost
realizat digul de
protecþie împotriva
inundaþiilor pe
Râul Doamnei.”

Ancuþa
Nacea,
sat Corbi

“Nu ne
confruntãm cu

probleme deosebite
pentru cã se vede

cã primãria îºi face
treaba. Acum, din
câte am înþeles,
administraþia se

gândeºte la reþeaua
de canalizare. Ar fi

bine pentru
locuitori sã

beneficieze ºi de
aceastã utilitate.”

Cristina Ologu, sat Jgheaburi
“Din punctul

meu de vedere,
primarul ºi
consilierii îºi fac
treaba bine. Se vede
cã au fãcute lucruri
bune în ultimii ani
în localitatea
noastrã. Avem apã,
s-a turnat ºi asfalt.
În general eu sunt
mulþumitã. Lipseºte
canalizarea, dar
cine ºtie, poate vom
avea ºi aceastã reþea
în anii urmãtori.”

Petre Petricã, sat Jgheaburi
“Nu am ce sã

reproºez celor care
lucreazã în
Primãrie”

Ion Istrate, 
sat Poenãrei

“În general suntem mulþumiþi. Au fãcut ºi dânºii dupã
posibilitãþi. Vedeþi ºi dvs. cã nu sunt bani pentru lucrãri mari.
Dar tot ce s-a fãcut pânã acum în comunã s-a fãcut cu cap ºi
spre binele locuitorilor. La noi în Poenãrei ar trebui reparat
drumul mai des.”

Gheorghe A. Andreescu, 
sat Poenãrei

“Eu am o nemulþumire în ceea ce-l priveºte pe primar. Nu
înþeleg de ce nu avem ºi noi avantaje de pe urma obºtei pe
care am înfiinþat-o în satul nostru. Suntem 15 persoane în
aceastã situaþie ºi vrem sã ºtim ce se întâmplã. Vom veni la
Primãrie sã stãm de vorbã cu primarul sã vedem, vrea sau nu
vrea sã ne ajute. Noi am auzit cã primarul nu a vrut sã ne
ajute, pentru cã nu ne-a trecut pe tabel ºi de aceea nu
beneficiem ºi noi de avantaje.”

Maria
Stoica,
sat
Corbºori

“Eu sunt
mulþumitã de
activitatea
Primãriei ºi a
primarului.
Drumurile au fost
întreþinute foarte
bine, avem ºcoli
reparate ºi
înfrumuseþate. De
asemenea au
construit ºi o punte

peste râu. Aº vrea sã-ºi îndrepte atenþia mai mult cãtre
drumurile care merg la exploataþiile agricole sau drumurile
forestiere. Suferim la acest capitol.”

Ion G. Ionaºcu, 
sat Corbºori

“Pânã acum au fãcut o grãmadã de lucruri bune. Au
modernizat cãminul cultural, au amenjat ºi un parc, au reparat
mereu drumurile ºi avem ºi pod peste Râul Doamnei. Acum
aºteptãm sã ajungã ºi la noi reþeaua de apã potabilã.”

Gheorghe Deaconu, 
sat Poduri

“Eu unul nu am ce sã reproºez conducerii Primãriei pentru
cã s-au fãcut de toate în ultimii ani. În primul rând am vãzut
cã ºi-a îndreptat foarte mult atenþia cãtre lucrãrile de refacere
a unor obiective distruse de calamitãþi. Avem pod nou, ºcoala
ºi cãminul cultural au fost reabilitate. Avem nevoie de apã ºi
canalizare. Nu le urez decât sã aibã puterea de a termina ceea
ce au început!”

Rodica Lupa, sat Poduri
“Primarul ºi Consiliul local au fãcut lucruri bune. Eu sunt

foarte mulþumitã. Nu vreau sã mai vãd pedeliºti cum aleargã
prin sat dupã semnãturi. Un singur sfat am pentru primar: sã
vinã mai aproape de cetãþeni, sã stea de vorbã cu ei, pentru cã
el este foarte apreciat de oameni.”

Ileana Argeºeanu, 
sat Stãneºti

“Au fãcut lucruri bune. Sã rãmânã în continuare alãturi de
oameni.”

Benone Olteanu, sat Stãneºti
“În general, comunitatea din satul Stãneºti a fost ajutatã

în ultimii ani de cãtre reprezentanþii administraþiei locale.
Probleme sunt mereu dar nu pot fi rezolvate întotdeauna la
timp, ºi asta din cauza lipsei de bani. Am fi bucuroºi dacã
am avea mãcar apã. Eu sunt norocos cã am maºinã ºi am
putut sã car apã, dar oamenilor în vârstã le este foarte greu
sã care cu gãleata.”

Vocea satului

Sfatul medicului

Răceala
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Câteva realizări 
din timpul 
mandatului de primar 
al domnului 
Mihai Ungurenuş 
şi ale membrilor
Consiliului Local Corbi

Omul sfinţeşte locul!
Grădiniţa din satul

Corbi, reabilitată în
anul 2011, cu fonduri
alocate în totalitate
din bugetul local

Grădiniţa din satul Corbşori, reabilitată
în anul 2007, cu fonduri alocate din fondul
de rezervă la dispoziţia Guvernului
României

Grădiniţa din satul
Jgheaburi, reabilitată în anul
2011, cu fonduri alocate în
totalitate din bugetul local

Grădiniţa din satul Stăneşti,
reabilitată în anii 2007-2008,
cu fonduri alocate din fondul
de rezervă la dispoziţia
Guvernului României
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Şcoala cu clasele I-VIII sat Corbi,
reabilitată în anii 2007, cu fonduri alocate din
fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului
României

Şcoala cu clasele I-
VIII sat Stăneşti,
reabilitată în anii
2007-2008, cu fonduri
alocate din fondul de
rezervă la dispoziţia
Guvernului României

Şcoala cu clasele I-IV sat Corbşori,
reabilitată în anul 2007, cu fonduri alocate
din fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului României

Şcoala cu clasele V-VIII sat Corbşori,
reabilitată în anul 2007, cu fonduri alocate din
fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului
României



Locuitorii din comuna Corbi au desfãºurat ºi
desfãºoarã activitãþi din cele mai diverse, dând
dovada unei îndemânari deosebite ºi putere de
muncã.

Marea majoritate a avut preocupãri pentru creºterea ºi
îngrijirea animalelor, în speþã a oilor, dar n-au neglijat nici
alte animale domestice ºi pãsãrile de curte. În aceeaºi mãsurã
au desfãºurat munci agricole specifice zonei de deal,
ponderea având-o pomicultura ºi prelucrarea nutreþului
necesar hranei animalelor.

Din laptele oilor au fãcut caºul, telemeaua ºi brânza de
burduf, alimente renumite în comuna noastrã dar ºi în afara
ei. Tot renumitã este ºi þuica de prunã fabricatã la noi, care
este de cea mai bunã calitate ca ºi produsele prelucrate din
laptele de oaie.

Au fost practicate ºi meseriile prezente în satele româneºti
precum: dogãria, tâmplãria, dulgheria, cojocãria, cismãria,
croitoria ºi fierãria. Nu puþini au fost interpreþii muzical-
instrumentiºti ce au format mici tarafuri lãutãreºti care au
cântat la horele sãteºti, balurile ºi nunþile organizate în
comuna noastrã ºi în cele învecinate.

Negustoria au practicat-o cei care au avut pricepere ºi
chemare pentru aceasta, existând mai multe cârciumi ºi
mãcelãrii.

Gospodinele noastre au desfãºurat o activitate diversificatã
în cadrul propriilor familii. Acestea, în afara creºterii,
îngrijirii ºi educãrii copiilor, au luat parte ºi la muncile
agricole ºi la cele gospodãreºti, care nu sunt puþine. De
asemenea, au prelucrat manual lâna, transformand-o în
obiecte de îmbrãcãminte.

Nici copii corbenilor nu au stat deoparte de activitãþile

desfãºurate de pãrinþii lor ci, dupã puterile lor, au efectuat
munci în gospodãriile pãrinþilor, formându-se încã de mici
pentru muncã ºi viaþã.

Consãtenii mei au fost oieri vestiþi din tatã în fiu ºi au avut
o comportare ireproºabilã în relaþiile cu semenii lor de
pretutindeni.

Transformãrile importante în toate domeniile din
societatea româneascã au avut impact ºi la noi. Corbenii, fiind
receptivi la nou, au practicat meseriile ºi profesiile nou create.
Fiind create noi locuri de muncã în oraºele patriei noastre,
mulþi sãteni s-au mutat la oraºe pentru practicarea activitãþilor
necesare traiului zilnic. Astfel, lucreazã în industria
constructoare de maºini, în petrochimie, în prelucrarea
lemnului, în industria de electro-casnice sau a pieselor radio
etc. 

Intelectualii corbeni sunt de la an la an mai numeroºi,
ponderea având-o cadrele didactice, ingineri din diferite
domenii, medici veterinari ºi umani, farmaciºti, cadre
militare, pompieri ºi preoþi. 

Nu este lipsit de interes nici exodul corbenilor spre þãrile
din Europa ºi alte continente, în vederea câºtigãrii pâinii cea
de toate zilele!

Condiþiile favorizante, dublate de hãrnicia locuitorilor au
fãcut ca aceºtia sã trãiascã decent, ceea ce s-a reflectat în
modul de trai ºi în locuinþele moderne proprii ºi construcþiile
obºteºti de pe raza localitãþii.

De la târg la...horã sau la bal!
Cu deosebitã nostalgie îmi amintesc de tradiþionalele

târguri din vremea copilãriei mele, organizate în
comuna natalã. Sãptamânal, în fiecare
Duminicã, sãtenii ºi cei din comunele învecinate
ºi nu numai aceºtia, veneau la târgul organizat în
Corbi pentru a-ºi valorifica produsele proprii sau
pentru cumpãrarea celor de trebuinþã. Astfel de
târguri se mai organizau în fiecare joi la Curtea
de Argeº, sâmbãta la Câmpulung ºi duminica la
Piteºti. 

În localitatea noastrã, târgul îºi avea aria de
desfãºurare în piaþa din centrul comunei, unde
erau construcþii amenajate special pentru buna
lui desfãºurare. În aceste târguri se
comercializau toate cele necesare traiului, toate
cele necesare bunei desfãºurãri a întregii
activitãþi în cadrul gospodãriilor. Aici gãseai tot
ceea ce aveai nevoie, de la cel mai neînsemnat
o b i e c t ,
pânã la
unul de

mare valoare ºi era
imposibil sã nu gãseºti
tot ceea ce doreai.

Spre bucuria ºi
încântarea celor mici, nu
au lipsit nici limonada
sau braga de bunã
calitate, nici cele mai
bune prãjituri ca
pandiºpanul sau
sarailiile ºi alviþele sau
,,bulzurile” din
floricelele de porumb.

Dupã amiaza zilei de
Duminicã era rezervatã tradiþionalei hore sãteºti, care þineau
pânã la apusul soarelui când fetele trebuiau sã fie în mijlocul
propriilor familii odatã cu înserarea. Aceste hore nu aveau loc
în timpul posturilor de peste an sau în prima zi a Naºterii ºi a
Învierii Domnului.

Adevãrate momente idilice, de seamã, au fost în satul
copilãriei ºi tinereþii mele, momente care meritau sã fie
continuate, nu sã disparã odata cu dispariþia târgului
sãptãmânal!  

Tradiþionale au fost ºi târgurile de animale organizate la
noi în fiecare primãvarã ºi toamnã, în zilele unor sãrbãtori

legale. În aceste târguri se vindeau ºi cumpãrau animalele de
care aveau nevoie gospodarii satelor dar existau ºi locuri
pentru sacrificarea animalelor. Dar ºi aceste târguri au devenit
istorie! 

A rãmas, totuºi, tradiþional, târgul anual organizat pe 29
iunie, în ziua sãrbãtorii Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel.
Acest eveniment, am sentimentul cã era mult mai aºteptat în
vremurile de demult de cei de atunci decât cei din vremurile
actuale. Nu numai copiii, ci ºi toþi ceilalþi aºteptau cu mai
mare interes ºi nerãbdare acele târguri. Toþi participanþii
aveau sentimente ºi satisfacþii deosebite ºi asteptau sã revinã
cu plãcere ºi mare bucurie la ediþiile urmãtoare.

Numãrul negustorilor, cât ºi al cumpãrãtorilor era cu mult
mai mare, iar cuviinþa negustorilor era deosebitã faþã de
clienþii lor pe care îi îmbiau cu zâmbetul de pe buze ºi cuvinte
frumoase.

Deliciul copiilor ºi al tinerilor erau nelipsitele lanþuri
(vestitele tiribombe), care se învârteau tot timpul fiind pline
de clienþi. 

N-au lipsit nici vestitele hore sãteºti, separat la fiecare
localitate învecinatã comunei noastre, la care vestitele tarafuri
de lãutari încântau audienþa. Iar seara, pânã aproape de ivirea
zorilor, erau organizate baluri celebre, la care participau
perechile de tineri cãsãtoriþi, flãcãi cu armata fãcutã ºi fetele
de mãritat, acestea însoþite numai de mamele sau fraþii lor.

Timpuri, timpuri, frumoase timpuri care prea repede au
trecut!

Prof . Catană C. Gheorghe
Corbi 
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Activităţile corbenilor şi târgurile de odinioară

Turma de oi din Corbi

''Pe-un picior de plai ''...

La hora satului din Stăneşti (1928)
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1. „Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria
Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomea
au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă.

2. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a
săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele,
au venit la mormânt.

3. Şi ziceau între ele:,,Cine ne va prăvălii nouă
piatra de la uşa mormântului?” 

4. Dar ridicându-şi ochii, au văzut că piatra
fusese răsturnată; căci era foarte mare.

5. Şi intrând în mormânt, au văzut un tânăr
şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt
alb, şi s-au spăimântat. 

6. Iar el le-a zis:,,Nu vă spăimântaţi! Căutaţi
pe Iisus Nazarineanul Cel răstignit? A înviat! Nu
este aici. Iată locul unde L-au pus.

7. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui
Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi;
acolo Îl veţi vedea, după cum 

8. v-a spus.
9. Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau

cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic
n-au spus, căci se temeau.

10. Şi înviind dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii
(Duminică), El s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care
scosese şapte demoni.

11. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El şi care
se tânguiau şi plângeau.

12. Şi ei, auzind că este viu şi că a fost văzut
de ea, n-au crezut.

13. După aceea, S-a arătat în alt chip, la doi
dintre ei, care mergeau la o ţarină.

14. Şi aceea, mergând, au vestit celorlalţi, dar
nici pe ei nu i-au crezut.

15. La urmă, pe când cei unsprezece şedeau la
masă, li S-a arătat şi i-a mustrat pentru necredinţa
şi împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei
ce-L văzuseră înviat.

16. Şi le-a zis:,,Mergeţi în toată lumea şi
propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. 

17. Cel ce va crede şi se va boteza se va
mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.

18. Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste
semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în
limbi noi vor grăi,

19. Şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător
de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei
bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face
sănătoşi.

20. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei,
S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui
Dumnezeu.

21. Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul
lucra cu ei prin semnele care urmau. Amin.”

Evanghelia după Marcu  XVI, 1-20

1  D Cuv. Maria Egipteanca; Cuv.
Macarie Mărt. (Dezlegare la ulei şi vin)  

Duminica a V-a din Post (a Cuv.
Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14;
Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45;
Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9  

2  L Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf.
Mc. Amfian şi Edesie (Post)  

3  M Cuv. Nichita Mărt.; Sf. Mc.
Elpidifor (Post)  

4  M Cuv. Gheorghe de la Maleon,
Zosima şi Platon; Iosif, imnograful
(Post)  

5  J Sf. Mc. Claudie, Diodor,
Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod
(Post)  

6  V Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium;
Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului;
Cuv. Platonida (Post)  

7  S Sf. Mc. Gheorghe Mărt., Ep.
Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi
Rufin diac. (Sâmbăta lui Lazăr -
Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi
vin)  

8  D Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf,
Flegon, Asincrit şi Hermas (Denia de
Duminică seara) (Dezlegare la peşte)  

(†) Duminica a VI-a din Post(a
Floriilor - Stâlpărilor); Ap. Filipeni IV,
4-9; Ev. Ioan XII, 1-18  

9  L Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea;
Sf. Mc. Vadim arhim. (Denia de Luni
seara) (Numai seara, pâine şi apă)  

10  M Sf. Mc. Terentie, Pompie,
African şi Maxim; Sf. Mc. Dima (Denia
de Marţi seara) (Numai seara, pâine şi
apă)  

11  M †) Sf. Ier. Calinic de la
Cernica; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Cuv.
Trifina (Sf. şi Marea Miercuri; Denia de
Miercuri seara) (Numai seara, pâine şi
apă)  

12  J †) Sf. Mc. Sava de la Buzău;
Sf. Ier. Vasile Mărt.; Sf. Antuza (Sf. şi
Marea Joi - Pomenirea morţilor; Denia
celor 12 Evanghelii) (Post)  

13  V Sf. Sfinţit Mc. Artemon (Sf. şi
Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Denia
Prohodului Domnului) (Zi aliturgică)
(Post negru)  

14  S Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf.
Mc. Tomaida; † Sf. Ier. Pahomie de la
Gledin, Ep. Romanului (Post negru)  

15  D Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim;
Sf. Mc. Crescent (Vecernia Învierii)  

(†) Duminica Sf. Învieri (Sf. Paşti);
Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17  

16  L (†) A doua zi de Paşti; Sf. Mc.
fecioare Agapia, Irina şi Hionia  

17  M (†) A treia zi de Paşti; Sf. Mc.
Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep.
Melitinei  

18  M Cuv. Ioan, ucenicul Sf.
Grigorie Decapolitul; Sf. Cosma, Ep.
Calcedonului (Harţi)  

19  J  Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf.
Sfinţit Mc. Pafnutie  

20  V  †) Izvorul Tămăduirii; †) Sf.
Teotim, Ep. Tomisului; Cuv. Teodor
Trihina; Sf. Ap. Zaheu (Harţi)  

21  S Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc.
Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipia  

22  D Sf. Teodor Sicheotul, Ep.
Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail  

Duminica a II-a după Paşti(a Sf. Ap.
Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX,
19-31; glas 1, voscr. 1  

23  L  †) Sf. M. Mc. Gheorghe,
Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie  

24  M †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest şi
Sava, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif
Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi
Valentin din Durostorum; Cuv. Elisabeta  

25  M Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Cuv.
Vasile de la Poiana Mărului (Dezlegare
la peşte)  

26  J Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf.
Glafira  

27  V Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda
Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi
Zinon (Dezlegare la peşte)  

28  S Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf.
Mc. Maxim, Cvintilian şi Dada  

29  D Sf. 9 Mc. din Cizic; Cuv.
Memnon Mărt.  

Duminica a III-a după Paşti(a
Mironosiţelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev.
Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2,
voscr. 4  

30  L Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu  

Dragi copii, nimic nu îmi stârneau mai
mult emoţia şi atenţia când eram de
vârsta voastră decât emisiunile în care se
tratau probleme de controversă sau de
corectitudine a limbii. Şi acum mi-au
rămas în minte cuvintele lui Graur, un
mare filolog român, sau ale lui Pruteanu,
bătăiosul politician care a încercat să se
aşeze într-un timp contra împrumutului
lingvistic englez-novator, tratând haios şi
unic exagerările la care românii
ajunseseră prin numele englezite sau
americanizate ale firmelor proprii (se ştie
că există o diferenţă, fie ea şi subţire,
între cele două entităţi). 

Dacă Alexandru Graur era liniştit, recomandat de
un ton academic, Pruteanu era colocvial şi hâtru,
pasional şi intransigent, făcându-mă să-l admir din
toată fiinţa şi să mă întreb dacă vreodată voi fi în
stare să corectez pe alţii în glumă, dar să-i învăţ  în
serios. Ceea ce nu le-a trecut domniilor lor prin
minte a fost însă o gramatică pe anotimpuri, fiindcă
observ cu uimire comicul tragic creat de tot mai
multe persoane care se vor a fi personalităţi şi care
produc cu nonşalanţă greşeli în serie, greşeli asupra
cărora vreau să mă opresc spre a vi le denunţa,
judeca şi condamna definitiv şi irevocabil în
interesul vostru şi al publicului larg, mai mare sau
mai mic. 

De ce pe anotimpuri? Iată de ce: fiindcă afară este
frig, tot mai mulţi dintre noi se îmbolnăvesc „din
cauza” sau „datorită” „ viruşilor” sau „virusurilor”?
Eeei, o boală veche care a molipsit şi mass-media şi
chiar personalităţi de seamă, „uitând” ce le-a spus un
biet profesor de română de la gimnaziu care trăia cu
convingerea că în rostirea de mai târziu a elevilor săi
va vieţui sonor o parte din fiinţa şi personalitatea
formatorului. Prepoziţia datorită impune, aşa cum
bine ştim, cazul dativ şi generează un complement
circumstanţial de cauză, cu recomandarea ca
încărcătura semantică să fie „benefică” sau
favorabilă, deci tot cauza unui efect pozitiv. Prin
urmare, „Datorită strădaniei, copiii au luat note
mari.” şi nu utilizarea aberantă „Datorită virusului s-
au îmbolnăvit mulţi.” Corect: „ Din cauza virusului
s-au îmbolnăvit mulţi.”

Asta pe de o parte. Pe de altă parte, nu mică mi-
ar fi mirarea ca, din cauza (şi nu datorită!) greşelilor

frecvente, Academia Română şi Institutul de
Ligvistică să mai modifice o dată norma ortografică,
ortoepică şi de punctuaţie în favoarea prea multor
corijabili incapabili să respecte limba, pe
considerentul „Legea e făcută pentru oameni, şi nu
oamenii pentru lege.” Acesta a fost motivul real
pentru care o serie de greşeli sunt declarate astăzi
normalităţi. Prea mulţi mergeau la piaţă şi cereau
„două kilograme de cireşi”, în loc de cireşe. Ei nu
înţelegeau că, de fapt, cereau două kilograme de
plantă/copaci, însă norma actuală i-a salvat de efort
şi a agreat ca plural corect pentru fructe şi forma
„cireşi”. Sună urât, nu? Se păstrează logica şi pentru
„căpşune/căpşuni”. Sigur, noi, ceilalţi care ne-am
construit logica în rigoarea normei vechi râdem în
continuare de cei ce utilizează incorect pluralul şi-n
sinea noastră îi izolăm pe poznaşii aceştia leneşi din
cauza cărora azi ordinea este sinonimă cu
dezordinea. La fel se întâmplă şi cu pluralul lui
„virus”. Azi norma noastră cea atoateînţelegătoare
cheamă la sânu-i generos inclusiv diletanţii,
permiţându-le să amestece viruşii de la calculator cu
virusurile din medicină. Atenţie, copii! Eu sunt
crescută la şcoala celor care au curaj să aibă
atitudine, ceea ce vă invit să faceţi şi voi, chiar dacă
uneori opiniile sunt diferite şi contradictorii multora.
E bine să opinezi diferit doar când ai argumente
solide. Şi nu din spirit de „Gigi- contra”, ci pentru că
cea mai veche definiţie a progresului este că acesta
reprezintă o lege a luptei contrariilor. Nu vom auzi
niciun doctor vorbind despre viruşi, ci despre
virusuri, iar dacă în enunţurile noastre dumnealor
auzi-vor şi astfel de năzdrăvănii, ne vor privi cel
mult cu îngăduinţa binevoitoare a celui care trebuie
să vindece un bolnav...de neştiinţă. Iar Măria sa,
calculatorul, oricât l-am personifica, nu se va
îmbolnăvi decât virtual, de viruşi.

Vine primăvara... Spectacolul gramatical
deschide un nou sezon. Voi fi extrem de atentă la
reprezentaţie, la actori, la recuzita încântătoare din
dotarea naturii, dar mai ales la vestimentaţia
lingvistică, fiindcă, dragii mei, se poartă un joc, „de-
a omul negru”, care vine întotdeauna la miezul
nopţii, adică la ora douăsprezece. Eh, uneori, la ţară
se mai spune şi doisprezece. De ce?! Ei, cum! Aflăm
din reclamă. Prietenii ştiu de ce.

Cristina Ionela ROTARU,
Catedra de Limba 

şi Literatura Română
Şcoala Stăneşti

HRISTOS A ÎNVIAT!

Calendar creştin-ortodox
APRILIE/Prier (30 zile) 

ziua 13 ore, noaptea 11 ore

Gramatica anotimpurilor



Într-un târziu de toamnă lungă, în anul 1954, se
năştea în casa părinţilor săi Vasile şi Maria Bucur, cel ce
s-a numit Andrei (zis Gică ), cel mai mare fiu al familiei.
Mai târziu, familia Bucur mai aduce pe lume încă trei
copii, două fete şi un băiat. Toţii aceştia primesc o
educaţie sănătoasă în familie şi, prin studii, îşi
desăvârşesc pregătirea profesională necesară câştigării
traiului zilnic.

Andrei, după absolvirea cursurilor �colare Corbi, din satul
natal, urmează cursurile Liceului Pedagogic de învăţători din
Câmpulung-Muscel. Atât ca elev, în timpul gimnazial, cât şi
în cel liceal, se situează în rândul elevilor cu rezultate
deosebite la învăţătură, cu un comportament disciplinar
excepţional. Un elev manierat, bine crescut şi la propriu şi la
figurat şi foarte respectuos. 

A profesat ca învăţător la �colile din Stefăneşti şi Mioveni
la începutul carierei şi mulţi ani a activat la �coala natală
începând cu anul 1983. A urmat cursuri de perfecţionare în
domeniu, devenind profesor. A obţinut toate gradele didactice
fiind un cadru bine pregătit profesional. A fost membru al

consiliului de administraţie al �colii Corbi şi consilier
educativ al acestei şcoli şi a obţinut gradaţie de merit. De
asemenea, a fost membru al coralei D.G. Kiriac, instructor de
grup coral-folcloric, membru al ansamblului Ciobanaşul din
Corbi. În perioada 2005-2008 a fost directorul  Căminului
Cultural Corbi. A obţinut diferite diplome pe linie culturală şi
titlul de fiu al Argeşului şi Muşcelului. 

Ca solist vocal a participat la numeroase festivaluri
judeţene, interjudeţene şi chiar internaţionale. În anul 2008 a
intrat în Consiliul Local, făcând parte din Comisia pentru
învă�ământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi
sportive şi de agrement.

Dar, în toamna anului trecut, aproape de împlinirea a 58 de
ani, o boală nemiloasă i-a afectat încet organismul, boală
care, la începutul acestei primăveri, l-a învins, luându-i viaţa.
Şi astfel, spre durerea familiei şi a celor apropiaţi, a plecat pe
un drum fără întoarcere. 

Cu regret vorbim la trecut de cel ce a fost Andrei Bucur şi,
ca orice om, trecem prin viaţă şi cu bune şi cu rele, dar în
asemenea momente numai lucrurile bune sunt cele care
trebuie amintite. Nu hainele fac întotdeauna omul aşa cum

este, ci sufletul este cel ce măreşte şi dă personalitate, ceea ce
îl caracteriza şi pe regretatul domnul Bucur .          

,,Un om trebuie să fie destul de mare să-şi recunoască
greşelile, suficient de deştept ca să înveţe din ele şi îndeajuns
de tare ca să le îndrepte.”

C M Y K

IN MEMORIAM – Andrei BUCUR

1. ADMINISTRAŢIE: 
Moisescu  Mihail 
Groşanu  Elena 
Anghel Viorel 
Georgescu  Ion 
Popescu Lică 
Ciobanu Lori

2. ÎNVĂŢĂMÂNT: 
Ungurenuş Maria 
Miu Maria 

Moisescu Codruţa 
Rotaru Cristina 
Ghiniţă Carmen 
Stânciulescu Carmen 
Anghel Simona

3. CULTURĂ: 
Ilinescu Ion
Sturzeanu  Daniela 
Badea  Maria 

Rotaru Claudia 
4. RELIGIE:

Sturzeanu Dumitru 

5. SOCIAL: 
Stăncescu Cecilia 

6. AGRICULTURĂ:
Săvescu  Viorica 
Moroi  Eugenia 

7. SPORT:

Comănescu Costin 

8. GRAFICĂ:
Moisescu Daniel 

FONDATORI:
Mihai Ungurenuş 

Primarul Comunei Corbi,          
Consiliul Local Corbi R
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În urmă cu mulţi ani a luat fiinţă în
localitatea noastră echipa de fluieraşi formată
din tinerii săteni. În jurul anilor 1960, sub
îndrumarea domnului profesor Mica Nicolae,
se formează echipa respectivă. De-a lungul
anilor, aceasta este pregatită şi îndrumată de
cadrele didactice: Ilinescu A. Ion, Popescu I.
Ion, Ilinescu I. Ion, Sturzeanu I. Dumitru,
Popescu Gheorghe şi Bucur V. Andrei. 

De la an la an, numărul membrilor formaţiei
a crescut ajungând la 35 de membrii. S-au
evidenţiat din rândul acestor virtuozi ai
fluierului: Grigorescu Ion (Bumbu), Şerban
Nicolae (Culici), Mogoiu Vasile, Poenaru
Gheorghe, Catană V. Ion (Nicu), Catană I.
Codruţ, Sescioreanu Vasile, Precup Ion, Vintilă
Gheorghe, Mariuţ Vasile (Berechetoiu), Mariuţ
Vasile şi mulţi alţii.

Participând la diferite serbări locale, la
ediţiile Rapsodiei păstoreşti şi la multe alte

manifestări muzical-literare în diferite localităţi
din judeţ şi ţară, echipa, prin repertoriul ei
divers, a încântat pe cei prezenţi la aceste
spectacole. În cadrul unor concursuri specifice
genului a obţinut de fiecare dată locul I.

Şi în prezent echipa continuă activitatea, deşi
numărul flueraşilor s-a micşorat. Dar avem
speranţa că aceasta se va mări şi împrospăta prin
copiii de la Şcoala din localitate, care pregăteşte
fluieraşi prin activitatea neobosită a domnului
profesor Ciculescu. Prin contribuţia acestora şi
rezultatele vor fi pe măsura pregătirii. 

Aceste gânduri au fost puse pe hârtie de
Gheorghe P. Poenaru, un flueraş recunoscut în
comuna Corbi, care şi la o vârstă înaintată
continuă să încânte audienţa, oricare ar fi ea,
locală sau naţională. 

Poenaru P. Gheorghe
(al patrulea de la stânga la dreapta)

În anul 1968, a luat fiinţă ansamblul
,,Ciobanaşul“ al Căminului Cultural
Corbi. Din anul 1968 până în prezent,
generaţii de tineri au făcut parte din
acesta formaţie. Comuna Corbi s-a
remarcat prin ansamblul folcloric
,,Ciobănaşul“ care a dus şi duce mai
departe tradiţia şi portul popular
specifice acestei zone.

În prezent, ansamblul ,,Ciobănaşul“
este format dintr-o generaţie tânără
condusă şi coordonată de instructorul
Achimoiu Petre şi referentul cultural
Rotaru Claudia. Cu aceşti tineri mergem
şi reprezentăm cu mândrie comuna Corbi
la toate festivalurile organizate pe
parcursul anului.

Aceste lucruri nu ar putea fi realizate
dacă în spatele lor nu ar fi domnul primar
Mihai Ungurenuş, un împătimit al culturii
care sprijină şi susţine  aceste activităţi,
atât din punct de vedere moral cât şi din
punct de vedere material.

Comuna Corbi constituie o comunitate
prielnică genezei, păstrării şi valorificării
datinilor şi tradiţiilor, istoriei şi
legendelor, tezaurului folcloric şi portului
popular tradiţional. Într-un cuvânt,
aşezarea este unică şi ireproşabilă, fiind
condusă de “Omul potrivit, la locul
potrivit!“.

Ref. Claudia Rotaru

Să ne mândrim cu
“Ciobănaşul” din Corbi

Echipa de fluieraşi din Corbi 


