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CRONICA DE OZUN 

MAMI 

Astăzi este despre tine! 

Tu ești totul pentru mine! 

Tu ești zâna din povești, 

Viața mea o luminezi. 

Tot ce știu și tot ce sunt, 

Ești drumul meu de început. 

Ești o mamă iubitoare, 

Pentru mine ca un soare. 
 

Dragă mami, te iubesc! 

Și vreau să te răsplătesc. 

Am lipit, am desenat, 

Cu drag am confecționat: 

O balerină în tablou, 

O felicitare drept cadou 

Și un buchet de floricele, 

Să te bucuri mult de ele. 

Mamă dragă, te iubesc! 

Szasz Anastasia Maria,  

clasa a IV-a A 

 

ANUNȚ 

În cadrul Programului Național de cadastru și carte 

funciară, pentru uat comuna ozun a fost semnat contracte (cu 

SC CARTOP SRL Piatra Neamț) pe baza căruia toate imobilele 

(intravilan/extravilan) vor fi înscrise în cartea funciară. 

Conform contractului, lucrările (măsurători, colectare 

acte) vor fi demarate în cursul lunii mai 2021.  

Vă rugăm să colaborați cu reprezentanții firmei în 

identificarea limitelor proprietăților pe care le dețineți și să le 

puneți la dispoziție actele de proprietate solicitate. 

De Paști  

Tudor Arghezi 
 

La toate lucarnele și balcoanele 

Au scos din cer îngerii icoanele 

Și-au aprins pe scări 

Candele si lumânări. 

Orașele de sus, in sărbătoare, 

Au întins velnițe si covoare, 

Și ard in potire 

Mireasma subțire. 

Si din toate ferestrele odată, 

Mii si sute de mii, 

Heruvimii fac cu mâna bucălata 

La somnoroșii copii. 
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8 MARTIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII 

   

Ziua de 8 Martie nu este o sărbătoare veche. Această zi s-a sărbătorit prima dată în 19 mai 1848 în 

Germania, Austria, Danemarca. Data a fost aleasă de femeile germane, pentru că la această dată regele Prusiei a 

promis că va introduce votul pentru femei.  

Ziua Femeii nu este o sărbătoare le fel de veche ca Mărțișorul, este strâns legată de mișcarea feministă. 

În 1908,  15000 de femei au mărșăluit la New York City cerând un program mai scurt de lucru ,salarii mai bune, 

dreptul la vot. În anul 1910, în urma unei Conferințe a Muncitoarelor  de la Copenhaga, unde au participat peste 

100 de femei din 17 țări, s-a hotărât ca Ziua Femeii să fie sărbătorită în aceeași zi peste tot în lume. Ziua 

Internațională a Femeii este o sărbătoare oficială în multe țări din lume.  

Potrivit tradiției în ziua de 8 Martie, bărbații le oferă mamelor, soțiilor, prietenelor, colegelor buchete de 

flori și mici cadouri. În anumite țări,  Ziua Internațională a Femeii, coincide cu Ziua Mamei, sărbătoare în care 

mamele și bunicile primesc cadouri de la copii și nepoți.  

În Italia femeile primesc cadouri de la bărbați, în general mimoze. În Rusia și Albania doamnele pe lângă 

mimoze mai primesc și ciocolată. În România, Bulgaria, Ungaria, Croația, Estonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, 

Muntenegru, cel mai comun cadou sunt florile. În Portugalia femeile sărbătoresc ziua de 8 Martie cu petreceri la 

care au acces doar doamnele.  

8 Martie, Ziua Femeii este un bun prilej pentru copii să învețe poezii dedicate mamei, iar pentru 

îndrăgostiți să trimită mesaje de dragoste pentru femeia  iubită. 

Pentru toate femeile – LA MULȚI ANI!  

                                                                                         

                                                                                                                Prof. Dermișek Miroslav 
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9  MARTIE, SFINȚII 40 DE MUCENICI- TRADIȚII, OBICEIURI, SUPERSTIȚII 

 

Conform tradiției, în ziua de 9 martie, gospodinele pregătesc în cinstea 

celor 40 de Sfinți Mucenici, colaci numiți ,,mucenici’’, ,,sfințișori’’ sau ,,bradoși’’.  

 

În Moldova aceștia au forma cifrei 8 sau de om și sunt copți din aluat de 

cozonac, apoi unși cu miere și nucă. În Muntenia și în Dobrogea se păstrează forma 

cifrei 8, dar mucenicii sunt mici si sunt fierti în apă cu zahăr, cu scorțișoară și nucă. 

Mucenicii sunt apoi împărțiți rudelor, vecinilor, oamenilor sărmani pentru pomenirea 

celor morți, dar și pentru recolte bogate. Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia au fost un 

grup de 40 de ostași romani care au pătimit în timpul persecuțiilor împotriva 

creștinilor, primind martiriul prin zdrobirea oaselor și apoi arderea trupurilor, în anul 

320. În unele zone ale tării, după tradiția geto-dacică, este credința că acești Sfinți au 

fost 44. 

Din bătrâni se spune că bărbații trebuie să bea pe 9 martie 44 de pahare 

cu vin. Acestea ar reprezenta sângele vărsat de Sfinții Mucenici din cetatea 

Sevastiei. În ziua mucenicilor se încheie ,,zilele babelor’’ zilele capricioase ale 

îngemănării iernii cu primăvara lăsând loc ,,zilelor moșilor’’, zile calde. În 

această zi se fac multe ritualuri de alungare a gerului : lovirea pământului cu 

bâte ca să iasa căldura sau jocul copiilor peste foc. În noaptea de Mucenici 

există credința că se deschid mormintele și Porțile Raiului. 

În ziua celor 40 de Sfinți Mucenici se practică și alte obiceiuri: se 

scoate plugul de arat în fața casei, ceea ce reprezintă în mod simbolic, 

începutul anului agricol. Dacă plouă în ziua Sfințiilor Mucenici atunci va 

ploua și în ziua de Paște, dacă tună atunci vara va fi prielnică tuturor 

culturilor, dacă îngheață în noaptea de  dinaintea acestei zile, atunci toamna 

va fi lungă. În această zi se ard toate gunoaiele, ca să vină primăvara mai 

curând. Stupii se scot de la iernat. Se taie primele corzi de viță-de-vie. 

După ziua de 9 martie, primăvara este aproape. Să ne bucurăm de sănătate și de o viată frumoasă alături 

de cei dragi, și în această primăvară!   

Prof. înv. Primar Penciu Daniela 
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MICUL GHIOCEL 

A fost odată o pisicuță. Ea trăia pe străzi. Găsea 

greu mâncare și dormea unde putea. 

Într-o zi vede un ghiocel mic. Era singur. Îl 

îndrăgi atât de mult încât nu mai plecă de lângă el. Avea 

grijă să nu îl calce nimeni. 

Într-o noapte micul ghiocel începu să 

strălucească. O lumină puternică venea din locul unde era 

acesta. Pisica observă și veni repede. Ghiocelul 

dispăruse. Pisicuța se întristase. Dar imediat auzi o voce. 

Era o zână mică și frumoasă, care îi spuse blând: 

- Bună, pisicuțo! 

- Nu erai un ghiocel? întrebă pisica. 

- Ba da, dar pentru anumite ființe, care merită, pot fi 

și zână. Tu ești pentru mine foarte importantă și îți 

mulțumesc că m-ai apărat. Îți voi îndeplini și două 

dorințe, spuse zâna. 

- Ce frumos! Îmi doresc să am o familie și o stăpână 

care să mă iubească! exclamă pisicuța. 

Deodată ghemul de blănița adormi și după un 

timp se trezi într-un pat pufos și călduros. Lângă ea era o 

fetiță care o mângâia. Era așa de fericită pisicuța! 

Zâna îi promise că va mai veni să o vadă. Acum 

știa ca pisicuța va fi bine. 

 

Szasz Anastasia Maria,  

clasa a IV-a A 

 

 


