
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Vreme trece, vreme vine / Toate-s vechi și nouă toate, 

Ce e rău și ce e bine / Te întreabă și socoate. 
                                                                                                         (Mihai Eminescu – Glossa) 
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GÂNDURI ȘI CUGETĂRI 

BONȚIDENE 

EDITORIAL   
 

   Iată-ne în fața unei luni a anului 2019,  

normal ar fi ca în această lună să 

readucem în memoria noastră 

evenimente importante care au marcat 

acest an.Rememorarea celor menționate 

anterior este dificilă, având în vedere 

multitudinea lor, precum și cauzele care 

le-au generat. Partidul care a fost la 

putere și care a devenit deosebit de 

puternic și-a permis să sfideze o 

întreagă țară și să considere că ei sunt 

totul și că înafară de ei nu există nimic. 

În acest moment suntem în situația în 

care  puternicul partid care a fost la 

cârmele țării, a fost înlăturat iar cel nou 

încă bâjbâie să-și intre în drepturi, cu 

alte cuvinte suntem nici în car nici în 

căruță, nici pe jos și nici pe sus. 

Șmecherii din orice domeniu de 

activitate profită de degringoladă și 

acționează în beneficiul propriului lor  

interes. Se aruncă în spațiul social 

fumigene de ordinul:    

 - se taie pensiile 

- se taie salariile 

- se taie alocațiile și etc., etc.,dar toate 

au un sfârșit și cu siguranță și acest 

vârtej amețitor de instabilitate și derută. 

Nu insist asupra acestui aspect întrucât 

este deosebit de vast și nu-l pot 

cuprinde în câteva rânduri.Vă 

atenționez doar, să fiți atenți la tot ce se 

propagă în spațiul comunicațiilor și să 

discerneți singuri ce-i rău și ce e bine. 

    Al doilea aspect pe care doresc să-l 

abordez, este acela legat de luna 

decembrie și importanța acestei luni, 

dar începând cu 28 Noiembrie, când 

Bucovina s-a unit cu România. Este un 

început de bun augur pentru cele ce 

aveau să urmeze. Toate sunt sub 

binecuvântarea Ocrotitorului  acestui 

popor românesc, Sfântul Andrei, pe care 

îl sărbătorim în data de 30 Noiembrie. 

Știm cu toții că Sfântul Andrei este 

fratele lui Sfântu Petru și a fost 

„împuternicit” să propovăduiască religia 

creștină în răsăritul Europei. A fost ucis 

în Grecia, la Patras și răstignit cu capul 

în jos. Ca o consecință a zilei Sfântului 

Andrei, la 1 Decembrie 1918,ultima 

provincie românească, Transilvania, s-a 



2 

 

unit și ea cu România, formând 

România Mare, sau cum ne place nouă 

să spunem, România Dodoloață. Dacă 

despre viața Sfântului Andrei și 

martiriul acestuia vă vor spune preoții, 

despre 1 Decembrie, vă vor povesti 

istoricii și memorialistica acestor 

momente. Este bine de știut că acest 

eveniment a avut loc după primul război 

mondial, când atât Bucovina cât și 

Ardealul se aflau sub dominație Austro-

Ungară. Dacă amintesc acest lucru o fac 

și pentru faptul că Unirea n-a fost un 

lucru simplu, și că a fost de fapt o 

voință a poporului din Ardeal primită cu 

dragoste de români și cu împotrivire de 

alții. Atunci s-au evidențiat o serie de 

români care au pus datoria Unirii cu 

Țara mai presus de viețile lor. 

    Cu siguranță că de Întâi Decembrie 

toate ziarele, radiourile și televiziunile 

vor cânta Imnul Deșteaptă-te Române și 

vor readuce în memorie șcene 

impresionante și calde despre acel 

moment. Pentru acest motiv, eu, autorul 

acestui articol, las celor mai îndrituiți 

decât mine să vă încânte cu salve de 

cuvinte, iar eu conchid doar atât, că 

acest Întâi Decembrie reprezintă un arc 

de triunghi prin care vom trece înspre 

caldele momente ale Nașterii Domnului, 

adică 25 Decembrie. Cu siguranță 

colinzile vor inunda țara, deci și 

Bonțida și tot românul va închina un 

pahar de vin cu ceilalți concetățeni. 

    Respectivul moment și mai ales 

următoarele zile sunt străbătute de 

gânduri pentru următorul an, pentru 

următoarele deveniri ale comunei și 

țării.Noi,colectivul acestui ziar vă urăm: 
 

Sărbători Fericite și un An mai bun, 

decât prezentul an! 

La mulți ani! 

Ioan Herineanu 

 

 

CUVÂNTUL PRIMARULUI 
 

    Așa cum v-am obișnuit în fiecare 

lună, mă adresez dumneavoastră, 

concetățenii mei, ca să vă urez Sănătate, 

Putere de muncă și Prosperitate. 

    În luna aceasta, am două motive mari 

să vă felicit și să vă urez fericire! 

1) Nașterea României Mari  pe Întâi 

Decembrie când cu sacrificii mari, dar 

cu dragoste și speranțe de mai bine 

românii din Transilvania au purces la 

Alba Iulia, unde s-au sfătuit și au 

anunțat tuturor Unirea cu România. 

2)Nașterea lui Isus Cristos, sărbătorit la 

25 Decembrie, când tot creștinul în 

genunchi dar cu ochii îndreptați spre cer 

primește binecuvântarea Domnului. 
 

Ambele „nașteri” să vă aducă, 

Bucurii fără număr, Prosperitate 

și mai ales Sănătate. 

Întotdeauna Dumnezeu este cu cel 

care crede în El, iar Țara este cu 

cei care cred în ea. 

 

 Primar   Emil Cărhaţ 
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Mai există Crăciun!? 
 
 Observăm că accentul sărbătorii 
Nașterii Domnului Hristos, pe an ce 
trece, și din ce în ce mai des, cade pe 
oboseală. 
 Suntem osteniți de atâta muncă, 
nu reușim se ne adunăm forțele și 
cădem pradă ispitei consumismului 
care ne spune doar atât:  Cumpără și 
vei fi fericit! Oare așa să fie? 
 Doar atât mai înțelegem noi, cei 
de astăzi din sărbătoarea venirii 
Domnului în lume? Îngăduiți-mi să nu 
cred acest lucru… Îngăduiți-mi să cred 
că astăzi oamenii încă mai cred în 
Crăciun, în bucuria de a împărtăși 
emoție cu cei dragi, de a împărtăși 
iubire, liniște…. 
 Oare chiar nu mai există 
Crăciun??? 
 Unii ar zice că nu mai există! Și 
au dreptate… Oamenii nu se mai 
colindă unul pe celălalt, pe ulițe și 
străzi, se aud din ce în ce mai puține 
graiuri tinere care să vestească 
Nașterea Pruncului Sfânt. Nu mai 
avem timp și chef de lucrurile astea! 
Suntem prea obosiți, prea ocupați… 
 Haideți să facem ceva, să le dăm 
ălora care zic aceste lucruri, peste nas, 
ca să le demonstrăm că nu e așa. Că ne 
mai colindăm unul pe celălalt, că 
găsim timp pentru toate, dar mai ales, 
că îl lăsăm pe Dumnezeu să ne inunde 
sufletele cu bucuria nașterii Sale! 
 Colindați, împărtășiți vestea că 
Domnul S-a născut! Fiți buni, 
răbdători, căci există o  magie în 
aceste zile, pe care doar starea 
dumneavoastră de bine o poate activa. 

 Și în vremurile trecute, precum 
și astăzi, ziua tot 24 de ore avea și are. 
Haideți să ne bucurăm mai mult, să 
iubim mai mult, să colindăm mai 
mult… pentru noi, pentru Dumnezeu! 
 Mai există Crăciun?  EXISTĂ!!!  
El a existat dintotdeauna, şi va exista 
până dincolo de lumea aceasta. 
Întrebarea pe care trebuie să ne-o 
punem nu este dacă mai există 
Crăciun, ci dacă mai iubim Crăciunul! 
 Tu….. mai iubești Crăciunul? 
 

Pr. Cătălin Alexandru Feier 
 

 

SUPREMA VICTORIE – UNIREA 

ROMÂNIEI 

 

     Începând cu anul 1990, 1 Decembrie 

este Ziua Națională a României și unul 

dintre cele 4 simboluri ale țării (alături 

de drapel, imn și stemă). Semnificația 

istorică a zilei de 1 Decembrie o regăsim 

în Marea Adunare Națională de la Alba-

Iulia din 1918. La această dată Ardealul 

și Banatul se alătură Țării, prin 

Proclamația de la Alba-Iulia. 

      România a mai avut 2 alte zile 

naționale în perioada precedentă. Prima, 

valabilă între anii 1877 și 1947, a fost 10 

Mai, o zi de primăvară cu triplă 

semnificație în istorie, simbolizând  

declararea independenței României față 

de Imperiul Otoman (1877), venirea 

Principelui Carol de Hohenzollern-

Sigmaringen în România (1866) și 

instaurarea monarhiei (1881). 

     Odată cu înlăturarea monarhiei și 

preluarea puterii de către comuniști, în 

1947, Ziua Națională a Republicii 

Populare România devine 23 August 

(data la care în 1944 Regele Mihai trece 
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de partea aliaților prin lovitura de stat 

împotriva guvernului Antonescu. 

Puterea e preluată de Blocul Naţional 

Democratic, un guvern nou-format, din 

care făceau parte țărăniștii, liberalii, 

social-democrații și comuniştii).  

     Revenind la zilele noastre, în 2018 

am  aniversat Centenarul, un veac de la 

nașterea  României  Mari. A fost un 

moment cu o deosebită importanță 

istorică pentru poporul nostru  mai ales 

prin prisma unei triple uniri, încununată 

cu cea de pe urmă, pe care o menționăm 

cel mai des, astfel: la început a fost 

unirea Basarabiei cu România (27 martie 

1918), mai apoi unirea Bucovinei cu 

România (28 noiembrie 1918), iar în 

final unirea Transilvaniei, Banatului, 

Crișanei și Maramureșului cu Țara 

Mamă, România (1 decembrie 1918). 

Cele trei uniri formează împreună Marea 

Unire de la 1918. 
 

                      Centrul de Informare Turistică 

                         Anca Feurdean 
 

La zi de sărbătoare să ne 

amintim de simbolurile naționale-

“Deșteaptă-te, române” imnul 

național 
 

               Poemul „Un răsunet“ al lui Andrei 

Mureşanu a fost scris şi publicat în 

timpul Revoluţiei de la 1848 şi a fost 

cântat pentru prima oară în iulie 1848. 

Ulterior poemul a devenit imn, sub 

titlul „Deşteaptă-te, române!“. Muzica 

a fost compusă de Anton Pann (1796-

1854), poet şi autor de manuale de 

muzică. Gheorghe Ucenescu  a adaptat 

muzica. 

      După 1848, „Deşteaptă-te, române!“ 

a fost un cântec foarte drag românilor, 

insuflându-le curajul atât în timpul 

Războiului de Independenţă (1877-

1878), cât şi în luptele din Primul şi cel 

de-al Doilea Război Mondial. 

      La 22 Decembrie 1989, în timpul 

revoluţiei anticomuniste, cântecul s-a 

auzit spontan pe străzi, ca un simbol al 

libertăţii câştigate. Astfel, instituirea ca 

imn naţional a venit de la 

sine. “Deșteaptă-te, române” este Imnul 

Național al României încă din anul 1990. 

În mod simbolic se interpretează strofele 

1,2,4 și 11.  

      Imnul a fost interzis de regimurile 

totalitare pentru aproape o jumătate de 

secol, dar a fost ales imediat după 

decembrie 1989 sub numele “Deșteaptă-

te, române”, drept Imn Național al 

României.  

      Conform legendei, se spune că Imnul 

Național a fost cântat pentru prima dată 

pe data de 29 iulie 1848, în Parcul Zăvoi 

din Râmnicu Vâlcea și tocmai din acest 

motiv, în fiecare an, pe data de 29 iulie se 

sărbătorește Ziua Imnului Național.  
prof. Buda Lavinia 

 

     

RUGĂCIUNE  PENTRU 

              1 DECEMBRIE 

 

Ne iartă Doamne ura și gâlceava 

de  care sântem zilnic vinovați, 

Dar către Tine tulnic răsuna-va, 

să-ntorci privirea ta către Carpați. 

       Prea mult-abandonați acestei toamne, 
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nu mai avem în vatra casei foc, 

     Mai dă-ne-un pic de amintire Doamne, 

               răbdare și iertare și noroc. 
 

Căci pentru vite nu mai sunt nutrețuri 

și așteptăm o pâine din import, 

Că bietul om s-a prăbușit sub prețuri 

și sufletul în el e-aproape mort. 

Ne-am despărțit în triburi și în secte, 

în cluburi, în partide și în găști, 

Iubirile directe sunt suspecte, 

dorești succes, învață să urăști. 
 

Dușmanii nu puteau să ne condamne, 

cum noi, pe noi ne-am condamnat la rău, 

De ce să mai venim la Alba Doamne, 

când e negustorit și Duhul Tău? 

Și totuși Alba-Iulia există, 

și totuși, cineva i-a dat un rost, 

Și-a fost și-atunci pornire anarhistă, 

și Dumnezeu tot ocupat a fost. 
 

Cu grohotiș pe tălpi și brumă-n gene, 

să-nvingi un vechi și tragic handicap, 

Și în onoarea Albei Apusene, 

să-ți scoți căciula dacică din cap. 

Se-aude Basarabia cum plânge 

de dorul Țării Mari, piedute-n veci, 

Și-n clopote e treaz același sânge, 

și-aceiași ochi imperiali sunt reci. 
 

Și nu-i Emilian la Catedrală, 

uzurpatorii lui lucrează calm, 

Nici umbrele din somn nu se mai scoală 

nici nu mai cântă doctor Jacob psalmi. 

Și ne e dor de-o sfântă  sărbătoare, 

în care toți să ne-adunăm aici, 

Și ne e dor de România Mare 

că am rămas îngrozitor de mici. 
 

                              Versuri: Adrian Păunescu 

 

La monumentul care plânge! 

 

Lăsați-mă la monumentul 

De lauri și coroane plin 

S-aduc eroului respectul 

Cu neamul românesc creștin. 

 

Lăsați-mă la loc de rugă 

Spre slava bravului soldat, 

În ziua țării cea mai scumpă 

Să-l plâng cu lacrimi de bărbat. 

 

Lăsați-mă să-i spun pe nume 

Acelui tânăr din mormânt, 

Și să-i rostesc o rugăciune 

Eroului pe care-l cânt. 

 

Aproape sunt de tine frate 

Ce pentru țară te-ai jertfit, 

În lupta grea pentru dreptate 

Cu pieptul gol te-ai prăpădit. 

 

Te văd cu litere de aur 

Înscris pe falnicul mormânt, 

Și flutură mai tare steagul 

În blânde adieri de vânt. 
 

Întâi Decembrie fierbinte 

E ziua sacră ce-o trăiesc 

La monumentul care plânge 

În jur cu Imnul Românesc! 
 

                                 Blaga Alexandru 
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   „Țara nu se servește cu declarații de 

dragoste, ci cu muncă cinstită și – la 

nevoie, cu jertfă... Nu înseamnă ură, 

împotriva altor neamuri, ci datorie către 

neamul nostru; nu înseamnă pretenție că 

sântem cel mai vrednic popor din lume, 

ci îndemnul să devenim un popor 

vrednic și conștient. Munca cinstită, 

viața curată, iubirea de semeni, 

împlinirea datoriilor pe care le avem 

 – adică faptele –  acestea înseamnă 

patriotism și nu vorbe deșarte”. 
 

    M. Sadoveanu 

 
 

IMNUL NEAMULUI 

 

  Veniți, Români din larga zare 

  Mereu să fim uniți, mereu, 

  Să făurim o țară nouă, 

  Să-i placă și lui Dumnezeu. 
 
 

Refren: 
 

Și când spre noi veni-vor iară, 

Vrăjmașii care vin și pier, 

Noi să fim trăznet, trăznet ce doboară, 

Stejari cu fruntea pân-la cer 

Și să-nțeleagă cei ce pradă vor, 

C-aici va fi mormântul lor. 
 

Măreață e a noastră soartă 

Sus inima Români mereu, 

Căci Dumnezeu pe căi ne poartă, 

Și-n veci cu noi e Dumnezeu. 
Refren: 

 
 

Trăit-am  veacuri de robie, 

Strămoșii ne-au fost trași pe roți, 

Dar am păstrat a noastră glie 

Și-o vom păstra-o-n veci cu toți. 
Refren: 

 
 

 

 
 

 
 

    „Deșteaptă-te Române” este imnul 

țării și este un îndemn pentru noi să ne 

revenim, să ne redeșteptăm, să trecem 

fluviul adormirii, al nepăsării și al 

autodistrugerii noastre înspre alte zări, 

alte stări, alte credințe. De fapt să 

redevenim aceiași români credincioși, 

iubitori și de bunăcuviință. Pentru acest 

lucru această perioadă din luna 

decembrie să o presărăm cu colinzi 

străbune, și să facem ca frigul din 

suflete să dispară iar Steaua Nașterii 

Domnului să ne călăuzească și pe noi 

spre alte motivații ale existenței noastre. 

     Românilor, avem o singură viață, să 

nu ne batem joc de ea, să nu lăsăm să 

pătrundă în ea viermele lăcomiei, 

necinstei, urii, minciunii!  

     Haideți să colindăm, și să vestim 

tuturor că fericirea este în noi, lângă 

noi, alături de noi!  

      Haideți să colindăm, și să vestim 

tuturor Nașterea Domnului, dar și a 

speranțelor noastre! 

 

 
 

 

O, CE VESTE MINUNATĂ 
 

O, ce veste minunată 

Lângă Viflaim se-arată, 

Astăzi s-a născut 

Cel făr de-nceput, 

Cum au zis proorocii 
 
 

Mergând Iosif cu Maria 

În Viflaim să se scrie, 

Într-un mic locaș 

Lângă-acel oraș, 

S-a născut Mesia 
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Păstorii văzură-n zare, 

Pe cer o lumină mare, 

Ei fluierau,  

Îngerii cântau 

Și cu toții se bucurau 

 

După o stea luminoasă 

Dintre altele aleasă, 

Trei crai mergeau, 

Daruri aduceau, 

Și-n genunchi se rugau. 

 

Pe Fiul în al Său nume 

Tatăl l-a trimis în lume 

Să se nască, 

Și să crească, 

Să ne mântuiască. 

 

 

„Vai de cei ce strâng cîștiguri nelegiuite pentru  

casa lor și își așează sus de tot cuibul, ca să 

scape de mânia nenorocirii”. 

(Avacum 2,9) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOAMNE A TALE CUVINTE 

 

Doamne a Tale cuvinte 

Care le-ai zis mai-nainte 

S-a-mplinit precum se scrie 

De Moise la cartea întâie, 

O minune, O minune! 

 

Dinspre răsărit răsare 

O stea cu lumină mare, 

Razele își răspândește 

Pe trei crai povățuiește. 

O minune, O minune! 

 

Craii daruri îi îmbie 

Aur, smirnă, și tămîe, 

Maica Sfântă mulțumește 

Și pe crai blagoslovește 

O minune, O minune! 

 

Pe Isus îl străjuiesc 

Și cu drag îl preamăresc 

Îngerii cu cântecele 

Păstorii cu fluierele. 

O minune, O minune! 

 

Steaua stemă a lui Cristos 

Strălucește prea frumos, 

De la stea s-a cunoscut 

Că Mesia s-a născut. 

O minune, O minune 
 

 

„Înțelepciunea este mai de preț decât armele 

de luptă; dar o singură greșeală nimicește mult 

bine”. 

(Ecleziastul 9,18) 
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PRAZNIC LUMINOS 

 

Praznic luminos 

Strălucit frumos, 

Astăzi ne-a sosit 

Și ne-a-nveselit. 

 

Că Mântuitorul 

Și Izbăvitorul, 

Cu trup s-a născut, 

Cu trup s-a născut. 

 

Magii se-nchinau 

Toți se bucurau, 

Iar Iordan erau 

Că se tulburau, 

De nașterea Sa, 

De nașterea Sa. 

 

El îl căuta 

Voind morții a-l da, 

Dar pruncul Isus 

Din țară s-a dus. 

 

Fie lăudat, 

Binecuvântat, 

În veacuri Amin, 

În veacuri Amin. 

            

 

 

!!!În atenția cititorilor!!! 
 

   Reacția ziarului nostru vă informează 

că este dispusă să publice cu toată 

dragostea articolele dumneavoastră 

indiferent de conținutul lor, dar cu 

respectarea următoarelor cerințe: 

1. Să nu defăimeze.  

2. Să aibă un vocabular civilizat 

3. Să nu fie cu caracter răutăcios 

4. Articolele pot fi din orice 

domeniu, mai ales dacă au și 

caracter civilizator: poezie, 

povești, glume, schițe, întâmplări 

reale, etc. 

     Eminentul articolului va semna 

fiecare articol trimis și va specifica 

adresa și numărul lui de telefon. 

 

***    Articolele se aduc la adresa str. 

Salcâmului nr. 729 familia Herineanu, 

sau pe email: 

lianaherineanu@gmail.com *** 
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