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Pe zi ce trece mici semne prevestesc venirea primăverii, dar având în vedere circumstanțele 
actuale care ne-au bulversat viața, nu ne putem bucura îndeajuns de acest minunat anotimp. 
Totuși privind prin ochii unui bun gospodar care, chiar dacă roadele pe întreg anul sunt puse 
la grea încercare de gerul primăverii, știe că sunt speranțe, eu am certitudinea că după furtună 
răsare soarele. 

Am credința că ne vom putea bucura necondiționat de învierea naturii odată ce vom depăși 
sentimentul nesiguranței generat de temerile care acum pun stăpânire pe noi. 

Sfatul meu e să fiți precauți! Chiar dacă nu suntem în măsură să salvăm lumea sau să 
înlăturăm această epidemie, putem totuși prin prudență, seriozitate și atitudinea necesară impusă 
de situație, să-i ocrotim pe cei dragi. Sunt convins că în aceste momente de cumpănă putem 
înfrunta greutățile doar rămânând solidari unul față de celălalt. 

Sper ca sărbătorile să vă găsească sănătoși!
Vă doresc un Paște binecuvântat!

Mărginean Ioan, primar

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
Prin impozit înțelegem contribuția obligatorie 

la plată a fiecărui membru din cadrul unei 
comunități, al cărei  scop este de a susține și a pune 
în funcțiune în mod favorabil instituțiile, a tuturor 
evenimentelor, serviciilor de care o societate 
are nevoie. Impozitul nu oferă numai contextul 
financiar necesar implementărilor comune, dar 
contribuie proporțional, în cadrul legii, la păstrarea 
demnității fiecărui cetățean, protejându-i interesele 
și dezvoltarea personală. Aparent lipsesc serviciile 
de care ar trebui să beneficieze persoana plătitoare 
de impozit, dar aceste servicii se răsplătesc în 
favoarea investițiilor, serviciilor făcute în beneficiul 
comunității. Asemenea servicii, care răspund de 
securitatea publică, de siguranța cetățeanului sunt 
oferite de poliție, armată, sistemul de sănătate, 
educație, asigurările sociale, etc.. Deoarece fiecare 

cetățean beneficiază în mod egal de avantajele 
oferite de stat, din acest motiv fiecare cetățean la 
rândul său are obligații egale față de stat. Asemenea 
obligații sunt și impozitele și taxele locale, care 
reprezintă în mod egal împărțirea sarcinilor, în 
esența căreia toți contribuabilii contribuie în mod 
egal, fără discriminare, la cheltuielile comune, 
necesare pentru funcționarea statului.

Orice instituție, pentru a putea funcționa, are 
nevoie de venituri. Legea care cuprinde impozitele 
și taxele locale este Codul fiscal1, cu modificările 
și completările ulterioare și Codul de Procedură 
Fiscală2. Orice persoană care are în proprietate 
clădiri, teren, mijloace de transport sau alte 
materiale impozabile situate în România datorează 
1 Hotărârea Guvernului nr. 22 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, apărut în Monitorul 
Oficial nr.184 din 13 ianuarie 2016
2 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr.50/2015 privind  Codul de Procedură fiscală
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anual impozit, exceptând cazul în care în Lege se 
prevede altfel. 

După prevederile art. 454 din Codul Fiscal 
impozitele și taxele locale sunt după cum urmează:
a) impozitul și taxa pe clădiri;
b) impozitul și taxa pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și 
autorizațiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și 
publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxe speciale;
h) alte taxe locale.
Constituie integral venituri proprii ale bugetelor 
locale și următoarele resurse financiare:
- Amenzile și penalitățile aferente impozitelor și 
taxelor locale;
- Dobânzile pentru plata cu întârziere a impozitelor 
și taxelor locale;
- Taxele instituite prin: - Legea 146/1997 privind 
taxele de timbru
- Ordonanța Guvernului nr. 12/1998 privind taxele 
de timbru pentru activitatea   notarială
- Legea nr. 177/1999 privind taxele extrajudiciare 
de
timbru.
Ierarhizarea funcțională a localităților urbane și 
rurale, potrivit prevederilor Legii nr.351/2001,  se 
realizează pe ranguri, dintre care amintim:
- Rangul 0 - Capitala României, municipiu de 
importanță europeană;
- Rangul I    - municipii de importanță națională; 
- Rangul II   - municipii de importanță interjudețeană;
- Rangul III  - orașe;
- Rangul IV  - sate reședință de comună;
- Rangul V   - sate componente ale comunelor și 
sate aparținând municipiilor și orașelor.

În comuna noastră s-au aplicat ultimele două 
ranguri: rangul IV pentru reședința de comună 
Moldovenești, iar pentru cele 5 sate componente 
comunei: Podeni, Pietroasa, Plăiești, Bădeni și 
Stejeriș rangul V.

La calculul impozitelor și taxelor locale se ia în 
calcul și zona din cadrul localității, care se stabilește 
de consiliul local, în funcție de poziția terenului 
față de centrul localității, de rețelele edilitare, 
precum și de alte elemente specifice fiecărei unități 
administrativ-teritoriale. Identificarea zonelor din 
intravilanul, cât și din extravilanul localității se face 
prin literele A, B, C și D.

La stabilirea impozitelor și taxelor locale 
se va avea în vedere respectarea  principiului 

elaborate. Pe lângă înștiințările de plată și somațiile 
trimise fiecărui rău platnic (persoane care nu au 
impozitele plătite pe mai mulți ani), vom fi obligați 
să avansăm procesul de executare silită pentru 
fiecare datornic în parte.

Trebuie să ne simțim în mod egal piloni de 
susținere ai acestei comunități, să realizăm faptul că 
pentru a putea duce la bun sfârșit un proiect sau 
mai multe proiecte benefice tuturor, este necesară 
contribuția fiecăruia dintre noi. Rămân cu speranța 
că pe viitor vom fi mai conștiincioși cu privire la  
datoria civică a cetățenilor comunei de a-și achita 
impozitele.

Pálfi Jenő consilier în domeniul taxe și impozite

Minte sănătoasă în corp sănătos!
Mișcarea, sportul, practicat cu regularitate 

nu doar ajută dezvoltarea fizică armonioasă, 
dar  creează o stare de relaxare, fericire, si dă 
un impuls minții spre o perspectivă mai amplă 
asupra lucrurilor. Mișcarea îmbunătățește funcțiile 
cognitive și memoria și ajută la refacerea neuronilor.

În era digitalizării atenția copiilor este captată 
tot mai mult de realitatea virtuală, cu tentațiile și 
provocările sale. Acest lucru, până la un anumit 
punct este de înțeles și necesar, dar poate fi și un 
pericol asupra dezvoltării fizice și psihice al acestora.

Școala, ca instituție , are rolul de a educa și 
încuraja nevoia de mișcare a elevilor. Din păcate cele 
2 ore de educație fizică pe săptămână(pentru unii 
inutile), nu pot satisface cerințele unei dezvoltări 
sănătoase și armonioase a copiilor. În sprijinul 
acestora, am demarat de-a lungul anilor, mai multe 
activități extrașcolare.

În timpul vacanțelor și sfârșit de săptămână, 
dacă vremea ține cu noi, se țin cursuri de handbal 
pentru fete, și de fotbal pentru băieți. Organizăm 
jocuri amicale cu alte școli și cluburi sportive. Cu 
deplasările, la nevoie am fost ajutați de către părinți 
și primăria locală. Echipa de handbal a școlii a 
obținut rezultate bune în ultimii ani: locul 2 pe județ, 
locul 1 pe județ la rural, precum și  alte competiții 

câștigate, organizate în zona Turda. Cu echipa de 
fotbal am jucat câteva jocuri amicale, și sperăm ca 
în viitor să ne ridicăm la nivelul dorit. Deocamdată 
suntem doar la început.

Rezultate frumoase s-au obținut și la alergare 
de cros-fete. În ultimii 4 ani elevele școlii noastre au 
câștigat etapa zonală Turda, și s-au calificat în finala 
județeană, unde de fiecare dată au ieșit pe locul 2. 
Un rezultat deosebit, dat fiind faptul că au concurat 
împotriva celor mai bune atlete de la cluburile 
sportive din județ.

Anul acesta pornim si un curs de inițiere în 
jocul de șah.

De Zilele Comunei ne implicăm și ajutăm cu 
drag și în organizarea diferitelor competiții sportive. 
Pe timpul iernii, împreună cu Primăria locală, am 
încercat amenajarea unui patinoar la Plăiești, dar 
din păcate, vremea nu a ținut întotdeauna cu noi.

Până nu de mult am susținut cursuri de 
natație pentru copii, însă din motive birocratice, am 
fost nevoiți să renunțăm la ele. În timpul verii s-au 
organizat diferite drumeții pe jos și cu biciclete.

În încheiere lansăm un apel către părinți 
pentru incurajarea și susținerea nevoii de mișcare 
a copiilor, beneficiind de oportunitățile date, cum 
ar fi, bazinul de înot din Turda, terenurile de sport 
sintetice din incinta școlilor, accesul pe aceste 
terenuri fiind gratuit , în comparație față de alte 
localități. Lăsând îngrijorarea la o parte, încurajați 
copii să iasă după amiază și la sfârșit de săptămână 
la fotbal, baschet, cu bicicleta, role, la săniuș sau la 
o leapșa.

Nagy Andras, profesor la Școala Gimnazială 
Moldovenești

Paștele

Paștele, cea mai veche sărbătoare creștină, 
care, împreună cu duminicile, a fost prăznuită încă 
din epoca apostolică, constituie pentru săteni, și-n 
prezent, una dintre cele mai importante sărbători 
anuale, în care văd puterea Învierii și a Dăinuirii în 

transparenței, principiului aplicării unitare, 
principiului autonomiei locale.

Pentru a se putea calcula un impozit pe 
clădiri sau  terenuri, se depune declarația fiscală 
la compartimentul de specialitate al administrației 
publice locale în a căror rază de competență sunt 
situate clădirile și terenurile în termen de 30 de zile 
de la data înstrăinării/dobândirii acestora sau de la 
data de la care au intervenit schimbări care conduc 
la modificarea impozitului pe clădiri datorat atât de 
către contribuabilul care înstrăinează, cât și de către 
cel care dobândește.

În cazul dobândirii unui mijloc de transport, 
proprietarul acestuia are obligația să depună o 
declarație la organul fiscal local în a cărui rază 
teritorială de competență are domiciliul, sediul sau 
punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de 
la data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele 
de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de 
transport.

Cetățenii români trebuie să știe care sunt toate 
impozitele și taxele pe care le datorează statului și, 
mai ales, termenele-limită pentru plata acestora, 
pentru a evita penalitățile și dobânzile aplicate 
pentru fiecare zi de întârziere. Conform Codului 
Fiscal, plata impozitelor locale se face în doua 
tranșe egale, iar termenele-limită pentru acestea 
sunt 31 martie si 30 septembrie. În cazul în care 
contribuabilii nu achită la timp impozitul, se aplica 
penalități de 0,01% pe zi si dobânzi zilnice de 0,02. 
Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, 
datorat pentru întregul an de către contribuabili, 
până la data de 31 martie a anului respectiv, se 
acordă o bonificație de până la 10%, stabilită prin 
hotărâre a consiliului local.

Ministerul de Finanțe a publicat o informare 
privind una dintre măsurile care vine în sprijinul 
contribuabililor, în contextul riscului de răspândire 
a coronavirusului, prin prelungirea primului termen 
de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe 
teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de 
transport, aferente acestui an de la 31 martie 
2020 la 30 iunie 2020. De asemenea, pentru anul 
2020, contribuabilii care achită integral, până la 30 
iunie 2020, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, 
respectiv impozitul pe mijloacele de transport, 
beneficiază de bonificația stabilită de Consiliul Local. 

Trebuie să menționez faptul, că procentul 
privind achitarea impozitelor și taxelor locale 
datorat bugetului local este foarte slab, abia atinge 
nivelul de 50%, fapt care îngreunează semnificativ  
derularea, ducerea la bun sfârșit a proiectelor 
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eternitatea lui Dumnezeu și a Credinței.
Sătenii întâmpină Marea Sărbătoare prin 

curățenie sufletească și trupească. În săptămâna 
dinaintea zilei de Paști, seară de seară au loc în cele 
două biserici din sat slujbele numite Denii.

În ziua de miercuri unii săteni, în special 
femeile țin post negru, în credința că Dumnezeu îi  
va ferii de boli, îi va face să fie sănătoși.

Vinerea la fel se ține post negru. Nu e voie 
să pui animalele la jug și să ieși la lucru în hotar 
deoarece acestea se betejesc, nici să fierbi găluște 
și să coci colaci în cuptorul de pită pentru că se 
întâmplă ceva rău.

În sat a avut loc, în urmă cu peste un secol, 
o întâmplare de acest gen. Biserica unită, și odată 
cu ea o mulțime de case și șuri, au fost mistuite de 
flăcările unui puternic incendiu, ca pedeapsă a lui 
Dumnezeu, cum spun sătenii, pentru că preoteasa a 
făcut pită și colaci în vinerea Paștelui.

În săptămâna Patimilor sătenii respectă 
obiceiurile și datinile străbune. Grădinile, curțile, 
șanțurile și ulițele sunt curățate, camerele și tinda 
sunt văruite, podelele și grinzile spălate, femeile 
coc în cuptor pită, colaci (cozonacii de astăzi). O 
atenție deosebită se acordă sacrificării mielului (sau 
iedului), pregătirii bucatelor și vopsirii ouălor.

După săvârșirea slujbei Învierii se primeau 
paștile, apoi credincioșii, împăcați sufletește, se 
îndreptau liniștiți spre casele lor.

Paștele a reprezentat pentru săteni 
practicarea unor datini și obiceiuri, transmise din 
generație în generație, pe care, fetiță fiind, le-am trăit 
și eu. La îndemnul mamei, păstram mucul lumânării 
(lumânare care am ținut-o în mână la Înviere, atunci 
când s-a înconjurat biserica de trei ori), îl duceam 
acasă pentru a fi aprins în cursul anului când vom 
avea vreun necaz. Îmi făcea o deosebită plăcere ca 
să aduc acasă, în boc, paștile sfințite pe care urma 
să le luăm în cele trei zile ale sărbătorii înainte de a 
mânca bucatele.

În după-amiaza primei zile de Paște, când 
cimitirele ce înconjoară cele două biserici erau 
pline de oameni se desfășurau cele mai importante 
obiceiuri, așteptate cu nerăbdare de toți sătenii. 
Adolescenții, urcați în turnurile bisericilor, trăgeau 
clopotele (ca și a doua și a treia zi), femeile, având 
în mână câte-o năframă împăturată, în formă de 
plasă, le dăruiau ouăle din ea copiilor vecinilor și ai 
rudelor, unii bărbați, jucau pe bani cărți (douăzeci și 
una). Cei mai bucuroși, în acea după-amiază, eram 
noi copii care rostogoleam ouăle primite, băieții 
jucau și durigau banii pe o scândură înclinată.

”Ospățul bucatelor” (masa de amiază) așteptat 

această cumplită Pandemie numită “Coronavirus”, 
care seceră zilnic mii și mii de vieți, nu putem să nu 
ne gândim că singura salvare posibilă pentru noi este 
pocăința, adică întoarcerea noastră la Dumnezeu, 
Creatorul Cerului și al pământului, la Dumnezeul 
Cel Bun și iubitor de oameni, care, așa cum ne arată 
Sfânta Scriptură „nu vrea moartea păcătosului, ci să 
se întoarcă și să fie viu”. (Iezechiel 33,11)

Privim situația concretă, plângerea multă a 
mii și mii de oameni, stresul și toate celelalte lucruri, 
întrebarea stăruitoare pentru fiecare dintre noi ar 
trebui să fie aceasta:de ce permite Dumnezeu toate 
aceste lucruri care zdruncină omenirea?

Răspunsul nu poate fi decât unul: datorită 
răutății noastre, a păcatelor fiecăruia dintre noi și 
a tuturor.

Dumnezeu ne-a dăruit fiecăruia dintre noi mai 
mulți talanți, adică daruri ale Sale, pe care ar trebui 
să-i folosim spre mântuirea sufletelor noastre, ne-a 
adus dintru neființă la ființă, ne-a dăruit fiecăruia 
Taina Botezului, prin care am devenit mădulare ale 
Trupului Său Tainic (Biserica), ne-a dăruit darurile 
Sfântului Spirit, date nouă prin intermediul Sfintelor 
și nemuritoarelor Sale Taine, spre iertarea păcatelor 
noastre și spre viața cea de veci; ne-a dăruit darul 
virtuților dumnezeiești al Credinței, al Nădejdii, al 
Dragostei, ca pe niște semințe ce ar trebui să se 
dezvolte în trupul și sufletul nostru, ne-a dat pe 
Singurul Său Fiu “ca oricine crede În  El să nu piară, 
ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3,16), care coborându-
se din Cer ne-a arătat iubirea lui Dumnezeu și Calea 
spre cer, dăruindu-ne nouă Jertfa mântuitoare de pe 
lemnul Crucii.

Ne întrebăm acum: noi ce am dat în schimb 
iubirii lui Dumnezeu? Cu ce am răsplătit noi această 
mare iubire?

În loc să ne iubim unul pe altul-în locul iubirii 
am pus ura; oamenii se urăsc și se invidiază unul pe 
celălalt, ajungând chiar să se ucidă, datorită răutății 
lor; în locul iertării, au pus răzbunarea și cruzimea 
unuia față de celălalt; în locul dreptății au așezat 
nedreptatea, așezând în locul adevărului minciuna; 
în locul Cumpătării au pus necumpătarea sau 

cu nerăbdare în special de noi copiii se desfășura 
după reguli bine definite: capul familiei, bărbatul 
spunea rugăciunea ”Tatăl nostru”, apoi se luau 
paștile, se ciocneau ouăle și se serveau bucatele. 
Ciocnirea ouălor vopsite se desfășura după un 
ritual, respectat de către toți membrii familiei, 
același în fiecare an. Persoana mai în vârstă, de 
obicei bărbatul, ciocnește vârful oului de cel ținut 
în aceeași poziție de către nevastă, zicând ”Hristos 
a înviat” la care i se răspunde ”Adevărat, a înviat”. 
Apoi ciocnesc ouăle și ceilalți membrii ai familiei. 
Meniul este bogat în comparație cu cel din alte zile, 
zamă de miel, tâscă (a doua și a treia zi tocană de 
miel sau ied și uneori găluște (sarmale) cu carne de 
porc și păsat), colaci cu brânză și silvoiț, cocorodă 
cu urdă.

A doua zi de Paști avea loc jocul care se 
desfășura uneori chiar lângă Biserica din Deal 
(ortodoxă), la care participau aproape toți sătenii. 
Ocaziile cu care fetele își etalau noile costume 
naționale la care au lucrat toată iarna iar feciorii  
”strigau” versurile învățate în cursul anului. Tot 
acum se anunța suma de bani pe care trebuia să 
o plătească cei care în perioada următoare vor 
participa la joc, necesară angajării ceterașilor, 
achitării autorizației de joc și a proprietarului curții 
unde, uneori, acesta se va desfășura.

Dintre datinile, obiceiurile și credințele pe 
care și eu le-am trăit din plin, în prezent mai dăinuie 
puține (vopsitul ouălor, tragerea clopotelor) care 
însă parcă și-au pierdut din frumusețe și pitoresc, 
probabil pentru că satul s-a golit de copii și tineri. 
Credincioșii din sat, din ce în ce mai puțini în 
viață, continuă însă să cinstească Paștele după 
datina străbună, participând la Denii și la slujba 
de Înviere și respectând regulile din Săptămâna 
Patimilor. Pentru că pentru ei, Paștele înseamnă, 
așa cum a însemnat pentru moșii și strămoșii lor, 
să trăiești transformarea lumii prin Iisus Hristos și 
să reînnoiești în timp viața, înveșnicind-o prin Fiul 
Domnului cel veșnic și viu, să trăiești necontenit 
Învierea.

Popa Elena, educatoare la Grădinița Podeni

Gânduri despre Înviere

Iubiți creștini,
Trăim vremuri de grea încercare, vremuri în 

care poate mai mult decât oricând, avem nevoie de 
Dumnezeu.Acum,când ne găsim într-un timp sfânt, 
timp de pocăință, timp de rugăciune, în care ne 
amintim de Jertfa cea mântuitoare a Mântuitorului 
pe Crucea Golgotei, viața noastră este tulburată de 

lăcomia, care au devenit idoli ai veacului acestuia, la 
care se închină și cărora le slujesc cu fidelitate.

Sunt doar câteva aspecte, care cu siguranță 
au stârnit mânia și urgia “care pe dreptate vin asupra 
noastră” (ectenie la Paraclisul Maicii Domnului).

Așadar, care este soluția pentru ca Dumnezeu 
să-și ridice mânia și supărarea care atrag pedepsa 
lui Dumnezeu?

 Cu siguranță, întoarcerea la Dumnezeu cu 
post, rugăciune, milostenie, plângerea păcatelor 
noastre și dorința arzătoare de a-L iubi și a-I sluji 
numai Lui.

Împlinind așadar faptele pocăinței, iubindu-L
pe Dumnezeu și pe aproapele, Dumnezeu 

își v-a întoarce fața Sa spre noi, v-a nimici această 
pandemie și acest virus distrugător și ucigaș, 
tămăduindu-ne de bolile sufletești și trupești, 
binecuvâtându-ne pe noi, pe toți, împreună cu toți 
cei dragi ai noștri și ne v-a învrednici să serbăm cu 
bucurie, pace în suflet și binecuvântare cerească 
mărita Sărbătoare a Învierii Domnului. 

Domnul să vă binecuvânteze cu al său Har și cu a 
Sa iubire de oameni! Amin!

Pr. Greco-Catolic Mihășan Eugen-Călin

Darurile Învierii,

Trecând la darurile Învierii, vom vedea că 
toată lucrarea de mântuire a Domnului în lume a 
culminat prin Crucea și Învierea Sa pentru întreg 
neamul omenesc, de unde se revarsă valuri de 
lumină peste omenire și peste tot omul ce vine în 
lume, prin taina Sfântului Botez (Ioan 1-9). Crucea 
a însemnat golire, eliberarea și spălarea de tot 
păcatul după cum zice ” Sângele lui Hristos, Fiul Lui 
ne curățește de orice păcat” (I. Ioan 1-7). 

Prin Învierea Domnului Iisus Hristos, s-a 
aprins adevărata speranță prin care ne apropiem 
de Dumnezeu cu credință. Prin Înviere s-a coborât 
pacea între cei învrăjbiți ca să putem striga ” 
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Paștile, cu bucurie unul pe altul să ne îmbrățișăm! 
Și să zicem fraților și celor care ne urăsc pe noi și 
să iertăm toate pentru înviere.” Toate sunt posibile 
pentru că din plinătatea lui Hristos am luat toți ”Har 
peste har” (Ioan 1-16). 

Bucuria că am găsit pe Domnul care a suferit 
pe cruce pentru mântuirea noastră, plătind prețul 
răscumpărării și ne-a dăruit și nouă Învierea din 
moartea păcatelor, prin Învierea Lui căci „Învierea 
lui Hristos este chezășia Învierii noastre”.

Frați creștini, în aceste vremuri de grea 
încercare vă îndemn pe toți români și maghiari de 
diferite confesiuni să dăm dovadă de mai multă 
dragoste, înțelegere, ajutor la nevoie și împlinire a 
poruncilor lui Dumnezeu, ajutându-i după putința 
fiecăruia pe cei lipsiți, bolnavi, bătrâni, văduvi și 
orfani, singuri, punând în practică „Liturghia de 
după Liturghie”. 

Să aveți un Paște binecuvântat cu sănătate!
Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!

Preot paroh ortodox , Bodea Liviu

Sărbătoarea primăverii

Primăvara a sosit,
Paștele a răsfoit
Magazinele cu ouă pline,
Iepurașul vine, vine.

Prin grădina noastră pură
Ghiocelul dură, dură,
Mângâie mânuțele,
Alungând stăncuțele.

Căutând urări de bine
Pe Hristos îl pomenim,
La stropit băieții vin,
Ouă roșii le gătim.

Florile înfloresc,
Păsările ciripesc,
Iar copiii își doresc
Un vis ... chiar pitoresc!!!

Rusan Ana - Maria
Clasa a IV-a A, Școala Gimnazială Moldovenești

A sosit primăvara

Primăvara a sosit,
Zăpada s-a topit,
Afară e frumos,
Copiii bucuroși.

Ghioceii înfloresc
Și păsările zboară,
Copiii se distrează,
Că e cald afară.

Înfloresc copacii
Și e minunat,
Cerul e senin
Și interesant.

Paștele sosește,
Și nouă ne șoptește
Că Iepurașul vine
Cu ouă cristaline.

Șimon Andreea- Maria
Clasa a IV-a A, Școala Gimnazială Moldovenești

De Paște

Primăvara a venit
Și copacii au înflorit.

Paștele acum sosește,
Iepurașul pregătește
Ouă roșii, cozonaci
Pentru prunci și copilași.

Vânătoarea va începe,
În livadă iepurașul pitește
Ouă roșii, colorate
Hai să le găsim pe toate!

Gherguț Maria
Clasa a III-a A, Școala Gimnazială Moldovenești

Paștele

Paștele a sosit,
Udătorii au venit.
Pe alei noi ne grăbim
Bucuroși să îi primim.

Desene realizate de elevii Școlii Primare Bădeni:

Maier Sabina, clasa I. Suciu Amalia, clasa III.

Feher David, clasa pregătitoareFogarași Diana, clasa  III.

Ouă roșii noi vopsim,
Cozonaci-i pregătim,
Pe musafiri să-i servim,
Cu toții să ne veselim.

După ce ei au plecat
Spre alte case s-au îndreptat.
Veselie mare
Este prin hotare.

Iacob Renata Laura
Clasa a III-a A, Școala Gimnazială Moldovenești

Zilele de Paște

Paștele a venit
Și pe loc ne-a înveselit,
Cu ouă colorate
Și fetițe îmbujorate.

Iar acum că a sosit
Iepurașul cel vestit,
Toată lumea a-nceput
Să petreacă tare mult.

Mama pregătește
Masă-mbelșugată,
Ca să nu lipsească
Nimic de la casă.

Andrea Armando
Clasa a IV-a A, Școala Gimnazială Moldovenești

Primăvara

Soarele a răsărit,
Primăvara a venit,
Copacii au înflorit,
Noi la plimbare am ieșit.

E vacanță iar,
Copiii sunt bucuroși,
Păsările ei privesc
Cum din cuiburi îi urmăresc.

Oltean Denisa
Clasa a IV-a A, Școala Gimnazială Moldovenești
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Horvath Ervin, clasa a III. Suciu Bianca clasa a III.

Maier Sabina, clasa I. Cloța Cosmin, clasa I.

Lazar Romina, clasa pregătitoareOltean Alexia clasa II.

Roman Daria, clasa pregătitoare


