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MEHADIA, CARAª-SEVERIN

                  
LUNA MARTIE,

ZIUA FEMEII

Luna martie nu înseamnã

doar a treia lunã a anului, ci ºi

una a femeii. În aceastã lunã

sunt douã zile mai dulci, mai

calde în viaþa fiecãrei femei.

Primãvara încolþeºte în

sufletele noastre odata cu

ivirea de sub zãpadã a primilor

ghiocei. 

Nici pragurile albe de zãpadã,

nici înverºunãrile lunii nu pot

opri ivirea în faþa oamenilor ºi

în zarea pãmântului a

mãrþiºorului aºteptat. Chipul

femeii se aratã cu un simbol al

biruinþei, pãcii ºi iubirii de

lume. Ziua Internaþionalã a

Femeii, pe care o sãrbãtorim cu

toþii, înseamnã cele mai nobile

întruchipãri în care spiritul

omenesc s-a recunoscut în

frumuseþe ºi desãvârºire. 

În luna martie, odatã cu

sosirea primãverii, încã din cele

mai vechi timpuri, se oferã mici

cadouri simbolice tuturor

femeilor – mãrþiºoarele.

Acestea au o profundã

încãrcãturã sentimentalã de

dragoste ºi de respect.

Haideþi, ca împreunã, sã iubim

femeia, sã o cinstim ºi sã o

apreciem, pentru cã ea este

fiinþa unicã din Univers care se

dãruieºte soþului ºi copiilor

pentru a oferi dragoste din

nesecatul izvor de iubire.

Fie ca acest martie sã

aºtearnã un ºnur de primãvarã

spre aºteptarea celor mai

nobile idealuri ºi înfãptuiri. 

În calitate de primar,

urez tuturor femeilor multã

sãnãtate, bucurii, alãturi de cei

dragi ºi un sincer ºi din toatã

inima ,,La mulþi ani”.

D u m n e z e u  s ã

binecuvânteze femeia!

Primar,  Iancu Panduru
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Comuna Mehadia
– trecut, prezent

ºi viitor

“Grãdina Maicii Domnului”
România – are în partea de sud-vest
un colþ de þarã, un adevãrat
sanctuar în care trecutul iºi etaleazã
cu graþie toate tainele. Este vorba
de comuna Mehadia formatã din

satele:  Mehadia, Plugova, Valea
Bolvasniþa ºi Globul Rãu.

Un petec de pãmânt sfinþit
de locuitori cu prezenþa ºi realizãrile
lor. O þesãturã plinã de frumuseþe ºi
mistere. Un spaþiu destinat
eternitãþii în care  poþi zãri veºnicia
aºezat pe valea Belarecãi – în cadrul
sistemului existenþial blagian “deal-
vale” între grupa munþilor Retezat-
Godeanu la Est, ºi Munþii Banatului
la Vest.

Coborând dealul Cerãgãu,
pe ºoseaua care ºerpuieºte a
nesfârºire, intrã în decorul absolut
superb al Vãii Belareca înconjuratã
de munþi cu înãlþimi impresionante
ºi imense ochiuri de pãdure. Mirajul
vãii te învãluie precum o vrajã,
parcã vezi umbra Raiului ºi aflând
multã pace, siguranþã ºi echilibru.
Intrând în comuna Mehadia, simþi
ceva deosebit: o împlinire, o luminã
ºi o bunãtate care coboarã ºi
îmbraþiºeazã totul. Þi se descoperã
locuri minunate ºi peisaje unice,

care fac legãtura între creaþia lui
Dumnezeu ºi munca omului. Fiecare
colþ este plin de istorie.

Munþii sunt “Kogaionul”,
“ieslea în care s-a nãscut neamul
românesc, iar în vale, sunt urme ale
cetãþilor Imperiului Roman ºi
Habsburgic. 

Spaþiul formeazã hotarul
între civilizaþiile orientale ºi
occidentale, cu o civilizaþie proprie
bazatã pe legile Zamolxiene, legile
divine – pentru cei mulþi.

Cultura lor este formatã, de
altfel ca la toþi românii, din port,
cântec ºi joc cum spunea Lucian
Blaga.

Îmbrãcãmintea fãcutã în
casã de femeie, se baza pe cãmaºa
lungã de la Iisus. Cântecul –
dominat de doina ce exprimã
sentimente de bucurie ºi jale, iar
jocul – dominat de brâul care
reprezintã cununa munþilor,
bãrbaþia, “pe aici nu se trece” era
“ b r â ul  Mai c i i  D omnu l u i ” ,
continuitate, veºnicie. Viaþa lor se
manifesta prin iubirea de muncã,
de neam ºi suprema

iubire de Dumnezeu.
Ei au trãit comunitar
ºi în comuniune cu
Dumnezeu.

Aceste sate
au fost ºi sunt un
model  de viaþã
comunitarã ºi de
comunitãþi adunate
în jurul primarului, a
p r e o t u l u i  º i  a
dascãlului, a ºcolii,
aºa cum de fapt, ar
trebui sa fie peste
tot.

Mehadia e un dar minunat al
oamenilor care au fost ºi sunt
spiritul comunitãþii de pe Valea
Belarecãi. O notã specialã pentru cei
rãmaºi acasã, care au fãcut ce
trebuie sa facã, ce au fost învãþaþi,
ce au fost educaþi, precum spartanii
regelui Leonidas – s-au sacrificat
pentru þinutul lor, pentru locuitorii
din zonã, învãþându-i carte ºi sã-ºi
respecte strãmoºii pentru a putea

avea un viitor.
Aici existã un teren fertil de

minþi ºi suflete luminate, oameni de
aleasã bogãþie sufleteascã ºi cu
simþul mãsurii, personaje divino-
umane. Ei au avut intuiþia sã-ºi
aleagã primar un personaj neîntrecut 
chivernisitor   al bunurilor comunei,
al darurilor spirituale ale satelor. Un
slujitor emblematic în domeniul
activitãþilor culturale ºi social-
filantropice, demn de înaintaºi.

 Oamenii de aici propagã
cuvântul dragostei ºi al prieteniei ca
semn de nobleþe. Ei au pãstrat
valorile strãbune, respectul ºi
dragostea pentru identitate, pentru
familie, grija pentru copii ºi, deci,
posibilitatea de a face viitorul cu
putinþã. Pãmântul lor este udat cu
lacrimi ºi sudoare. Ei au învãþat ºi
învaþã cã iubirea ºi credinþa sunt mai
puternice decât zâzania ºi ura, decât
uitarea. Au trãit ºi trãiesc în acea
cuminþenie a omului curat, în
simplitatea ºi sfinþenia lor.

Am intâlnit în Domniile lor
oameni nepretenþiosi, care vãd

fericirea vieþii nu în lux, nu în
bogaþie, nu în huzur ºi confort
personal, nu în gloria lumeascã, ci în
fapte, în cãrþi ºi reviste, în biblioteci,
care întreþin ºi fac cultura.

 Când vorbeºti de aceºti oameni
trebuie sã te ridici în picioare. Ei sunt
,,oameni cu palma cât o þarã ºi cu
sufletul cât neamul românesc” (P.
Þuþea). Sunt luptãtori fãrã 

continuare în pag. 3 .
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compromisuri, pentru limbã ºi
credinþã.

    Prin tot ceea ce fac au
contribuit ºi contribuie la cizelarea
sufletului oamenilor ºi la pãstrarea
identitãþii noastre româneºti, în
concertul popoarelor lumii.

 La acþiunile culturale 
organizate la Mehadia, care au

devenit adevãrate fenomene, vin
zeci de personalitãþi din toatã þara,
ca sã mãrturiseascã, sã caute iubire,
prietenie, acolo unde cãldura
relaþiei interumane dã sentimentul
veºniciei. A i c i  s e
conºtientizeaza cã Dumnezeu ne-a
lãsat pe acest mirific pãmânt,
pentru a face cinste poporului
român. Acþiunele cultural-spirituale
sunt ziditoare de culturã ºi se
r e v a r s ã  b e n e f i c  a s u p r a
par t i c i pan þ i l or ,  fãc ând c a
inf luenþele strã ine  s ã  nu
perverteascã spiritul românesc.

 Comuna Mehadia este o
împãraþie de frumuseþe, o veritabilã
minã de aur, unde se face cunoscut
sacrificiul martirilor români ºi se
luptã împotriva intruºilor în
spiritualitate, nonvalori care au
distrus tradiþiile româneºti, cãlcând

în picioare totul ºi pe toþi,
provocând bejenia tinerilor spre
occident.

 Prin bisericã, care tronezã
precum un împãrat în mijlocul
satelor ºi în jurul cãrora stau smerite
casele oamenilor, se aflã taina
cerului ºi se dã viitor trecutului. De
aceea  aici nu se pãstreazã nimic din
superficialitatea arogantã datã

uneori de blazon. E o luptã
permanentã cu nelimitata
lãcomie, care nu are tãria sã
recunoascã cã a întrecut
mãsura. Este o mãsurã în toate,
cum spun inþelepþii. Pentru ei
înseamnã ieºirea din lumea
pãcatului ºi întoarcerea spre
Dumnezeu.

   Autoritãþile locale, ºcoala
ºi biserica, au obligaþia sã
readucã la viaþã Sfânta Tradiþie,
cu marile sãrbãtori de Crãciun,
de Paºti ºi altele de peste an.

 Satul, izvorul vieþii cu
obiceiurile ºi datinile lui trebuie
sa facã sã redevinã vii.

Satul sã redevinã izvor
de spiritualitate, de bun-simþ
românesc, respect pentru
valori. Sã existe o luptã
permanentã împotriva rãului, a

iubitorilor de arginþi ºi a trãdatorilor
de tot felul, chiar ºi de neam. 

Deci, pentru viitor, se
impune o veritabilã strategie ,
urmãrindu-se dezvoltarea laturii de
turism si divertisment în minunãþia
ºi unicitatea locului. Se impune
dezvoltarea infrastructurii pentru a
se ajunge cu uºurinþã la locurile
sacre ºi de martiraj de pe raza
comunei. 

În aceste condiþii, comuna
Mehadia, va da imaginea unei
icoane coborâte din lumea
sfinþeniei. Astfel, aici, se va afla
liniºtea de vis ca un cântec de
leagãn în care se recreazã lumea ca
la începuturile ei.

Prof. Pavel  Panduru

S
 IMPOZIONUL

CETÃÞII,
EDIÞIA A VI-A     

PLUGOVA 19 IANUARIE 2013
                                  

Fanfara satului - o tradiþie
uitatã!

                                    
Partea a II-a (urmare din nr.trecut)

Fanfara tradiþionalã sãteascã
avea o sonoritate aparte care nu mai
poate fi regãsitã la formaþiile muzicale
de astãzi care cutreierã satele ºi
studiourile de înregistrãri cu orga
electronicã în loc de basul
„bombardon” de altãdatã ºi cu staþii
de amplificare ce atenteazã adesea la
integritatea fizicã a sistemului auditiv
al ascultãtorului.

Sunetul fanfarei tradiþionale
avea o amploare ºi reverberaþie
acusticã care nu mai aveau nevoie de
alte prelucrãri sau amplificãri de sute
de waþi. Nu întâmplãtor moºu Burtã se
oprea cu fanfara în vârful Ciregãului
ºi cânta de se auzea în toatã Plugova
cu rezonanþe în vãile culoarului
Timiº-Cerna. Sau când treceau Munþii
Mehedinþi pe la Balta Cerbului, se
opreau deasupra Gornenþiului ºi-ºi
anunþau sosirea prin cântecul cu
sonoritãþi ample. Muzicanþi din
Peciniºca, când ajungeau în Vâru
Geanþului, se opreau ºi începeau sã

cânte de rãsuna toatã Valea Cerni.
Se crea o stare de comuniune,

de rezonanþã a muzicanþilor cu
gazdele, cu muntele ºi pãdurea.         
,, Când începeam sã cântãm parcã
continuare în pag. 4 .
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se desfãceau fagii ºi stejarii”

spunea moºu Dãnilã ªoca. E un citat
pe care-l repet pentru cã defineºte cu
mare sensibilitate transformarea
sunetului în vibraþie artisticã ce
modeleazã sufletul ºi mintea
ascultãtorului ºi parcã ºi natura se
deschidea în faþa muzicanþilor.

De obicei, cântecul era
început de un primaº, de obicei
conducãtorul fanfarei, care cu
pricepere ºi multã energie, dãdea
tonul, deloc simplu pentru cã trebuia
sã le transmitã celorlaþi trãirile sale ºi
sã-i mobilizeze pentru a-l urma. Nu

orice muzicant putea fi primaº, el
trebuia sã fie capabil de o mare
vibraþie artisticã prin care sã-i
capaciteze pe ceilalþi.

Melodia odatã pornitã
aluneca la vale în valuri, valuri,
purtându-te pe ritmurile jocului sau
ale doinei într-o heterofonie
surprinzãtoare. Muzicanþii dãdeau
impresia unei improvizaþii lejere, a
unei  interpretã r i  spontane,
exuberante prin care urmãreau 
laitmotivul cântecului ºi, de fapt, îºi
exteriorizau expresia artisticã a
trãirilor interioare. Existau cazuri
când fanfara, în timpul interpretãrii
îºi lãsa instrumentele jos ºi lãsa
solistul vocal sã cânte acompaniat de
bas. Aºa se întâmpla când fanfara de
la Valea Bolvaºniþa îl avea pe Ion
Bordânc solist vocal. În fanfara din
Lãpuºnicu Mare cântau toþi
instrumentiºtii la voce, alternând
pasajele instrumentale cu cele
vocale.

Instrumentele fanfarei:
trompeta ºi filigorn sopran cunoscute
sub numele popular de „trâmbiþe”,
clarinetul, taragotul(„torogoatã”), bas
filigorn, bas eufoniu, bas helicon,
trombon cu pistoane, tobã, mai nou a
apãrut ºi saxofonul. Erau instrumente
produse de fabricã. Din cercetãrile
efectuate pe teren, reiese cã existau ºi
„meºteri” locali care confecþionau
unele instrumente. Astfel în
Peciniºca, Nicolae Miliþescu ºi Ion
Grecu (moº Biloni) se specializaserã
în confecþionarea taragotului. Acestea
se vindea pe la 1.000 de lei,
aproximativ o jumãtate de salariu

mediu prin anii „70-80”.
În documentarea

realizatã pe teren am stat
de vorbã cu ultimii
supravieþuitori ai fanfarei
care au cântat cu moº
Burtã:

N i s t o r
G r o z ã v e s c u
–Mârcoci,n.1918,Plugo
va, filigorn

„Ne duceam sã
cântãm pe la Cruºovãþ,

Cuptoare, Megicã(Mehadica),
Luncaviþa, Cornea, Petnic, Globu
Craiovei, Lãpuºnicel, Pârvova. Când
veneam ne opream în vârful
Ciregãului ºi cântam o orã de s-auzea
în tot satul”

Mihail Lãzãrescu (Milã
Manta), n. 1943 Valea Bolvaºniþa,
bas, trompetã:

Moº  Bur tã  avea  un
regulament stict pentru fanfarã. Þinea
la disciplinã în cadrul fanfarei, mai
ales cu alcoolul. Dacã beai un pahar,
nu zicea nimic, beai pe-al doilea, te-a
lãsat în pace, da când vedea cã nu te-
ai liniºtit îþi atrãgea atenþia: „Fi atent
cã ai depãºit, tu douã cântãri nu
mergi cu muzica!”

Mitru Muicã, n. 1935,
Valea Bolvaºniþa, bas

„Când am venit din armatã,
în 20 oct.1957, prima zicalã cu
fanfara a fost la o nuntã din Gornenþi.
În partea Olteniei, am cântat pânã la
Jidoºtiþa ºi Bâcleº”.

 Vânturiº Vasile-ªoca, n. 1929,
Valea Bolvaºniþa, filigorn
„Prima datã am cântat cu moºu Burtã

când am scãpat din armatã, în anul
1953, moºu Burtã m-a încadrat în
fanfarã ºi am cântat pânã-n 1970. Am
fost cu fanfara pânã în Oltenia,
Iloviþa, Podeni, Gornenþi”.
Vânturiº Dãnilã-ªoca, n. 1932,

Valea Bolvaºniþa, clarinet
Când coboram de la Balta Cerbului,
deasupra Gornenþilor, acolo sus ne
instala moºu Burtã ºi începeam sã
cântãm, eu eram copilandru. Veneau
oltenii ºi ziceau: „Nea Gligore, cântã-
ne o sârbã ca-n Oltenia!”. Domnule,
se auzea aºa de frumos cã parcã se
desfãceau fagii ºi stejarii când cântam
noi!”
Grupul de muzicanþi din Peciniºca
Lae Miliþescu(n.1930), taragot,

primaº, ultimul instrumentist în viaþã
din Peciniºca, a preluat tradiþia
fanfarei de la moº Biloni (Ion Grecu).
Formaþia de muzicanþi a cântat pânã
prin anii 70, dupã care s-a destrãmat.
 Povestea vieþii lui moº Burtã
            Nascut 24 martie 1898-decedat
26 nov. 1970.

„Poezie scrisã de moº Burtã în
12 sept. 1944, dupã ce a venit de pe
front”:

Foaie verde lemn uscat,
Eu am fost copil sãrac,
N-am avut casã, nici pãmânt
Da, în Dumnezãu am crezut.

Foaie verde lemn sucit, 
Am cântat de copil mic,
Toatã lumea m-o-ndrãgit.

De tânãr m-am însurat,
Nevastã mi-am cãpãtat,
Nevastã ºi doi copii,
Lumina ochilor mei.

Am þinut un moº Matei,
Care nu avea copii,
L-am þinut, l-am îngrijit,
El casa mi-o dãruit.

ªi-am început viaþa grea, 
Ce mã bucuram de ea,
continuare în pag. 5 .
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Or venit ºi anii grei,
Foamete ºi cu rãzboi.
Eu, în Rusia am plecat,
Prizonier m-au luvat,
Vreo 2-3 ani de zile,
N-o ºtiut nima de mine,
Nici eu n-am ºtiut de iei, 
De bieþi copilaºii mei.
Dumnezeu m-o ajutat,
ªi-acasã m-am înturnat,
Din nou m-am apucat
ªi cu trâmbiþa-am cântat
La toatã lumea din sat.
Am umblat în lung ºi lat,
Toatã þara am colindat,
Pe toatã lumea am distrat,
Pe bogat ºi pe sãrac,
Bani, de-or avut, de n-or      

             avut,
La omenie am þinut,
Cã am fost ºi eu sãrac
ªi de asta n-am uitat
ªi n-am sã uit pânã mor,
De ajutoru, tuturor.
Fanfara satului în Banatul

Montan, astãzi, din pãcate, cu câteva
mici excepþii a dispãrut. Excepþiile
sunt la Lãpuºnicu Mare ºi Bãnia,
unde oameni inimoºi ºi curajoºi duc
mai departe o tradiþie pe care
generaþia de 50-60 de ani nu a uitat-o
ºi încearcã s-o transmitã mai departe
tinerilor ca o moºtenire de preþ pe
care o au de la strãbunii lor.

Am speranþa cã printre
iniþiativele culturale lãudabile ale d-
lui primar Iancu Panduru sã se afle ºi
reînfiinþarea fanfarei tradiþionale din
zonã cu cei care au mai rãmas ºi care
mai pot cânta ºi cu cei mai tineri, dar
care sã ia aminte la cântecele vechi
ale bãtrânilor ºi la felul lor de a
cânta.

Uitarea acestor tradiþii duce
la pericolul dezrãdãcinãrii, a
pierderii identitãþii culturale ca
naþiune în acest uriaº creuzet al
globalizãrii. Facem un apel de suflet
la oamenii acestor meleaguri,
încãrcate de istorie ºi legendã, de a
reînvia aceastã tradiþie uitatã, fanfara
satului!                                              
                    Ing. Dorin Bãlteanu

D
e-a lungul
existenþei ei
frãmântate

ºi a episoadelor luptei naþionale,
Valea Bolvaºniþa a dat oameni
remarcabili a cãror trecere prin
lume se cade a fi consemnatã.
Pentru elaborarea ,,Monografiei
satului Valea Bolvaºniþa”, o
valoare deosebitã au avut-o
informaþiile oferite de bãtrânii
satului, cãrora le mulþumesc, ºi
fãrã de care multe dintre
evenimentele prezentate ar fi
rãmas simple legende fãrã

valoare istoricã.
Unul dintre oameni

deosebiþi ai satului nostru, care
ne-a oferit multe informaþii
inedite, este ºi domnul Dumitru
Blidariu.

 -Bunã ziua ºi bine v-am
gãsit! Vã mulþumesc pentru cã aþi
acceptat sã stãm de vorbã ºi aº
dori     sã ne consemnaþi câteva
din aspectele mai importante din
istoria satului Valea Bolvaºniþa.

-Valea Bolvaºniþa s-a
înfiinþat în 1374. Aceastã
informaþie a fost descoperitã la

Arhivele Statului din Timiºoara ºi
a fost pusã pe o placã din faþa
Cãminului Cultural. Din 1374 pânã
în 1775, când s-a mutat pe
actuala vatrã  s-a numit
Bolvaºniþa-Mehadia. Numele de
Valea Bolvaºniþa l-a primit în
1775. 

În 1792 a început sã se
construiascã biserica ºi a fost
sfinþitã în 1796, pe data de 6 mai,
ziua de Sf.Gheorghe, care era
sãrbãtoare ungureascã atunci,
pânã în 1863, când s-a resfinþit. A
fost acoperitã cu ºindrile la
început, þigla fiind pusã în 1863.

Am avut ºi fanfarã în
s a t u l  n o s t r u ,
înfiinþatã în 1922 de
Corcescu Vasile ºi
Blidariu Gligore. Cei
doi s-au despãrþit în
1937 ºi s-au format
douã fanfare. Muzica
a fost preþuitã la noi
în sat.  Ea era
prezentã ºi la un
obicei frumos, numit

areþi, adicã despãrþirea oilor,
toamna.

În 1938, ne-a vizitat
Nicolae Iorga pe care l-a primit
primarul de atunci Blidariu
Gheorghe Magiun, în faþa
bisericii, împreunã cu fanfara.
Domnul Iorga a asistat la serbarea
ºcolarã care s-a þinut în avlia
bisericii.
- Despre ºcoalã, bisericã ºi
Cãminul Cultural ce ne puteþi
spune?
- Am avut o ºcoalã bãtrânã
înfiinþatã prin 1863, iar ºcoala
nouã, de lângã bisericã, s-a 
continuare în pag. 6 .

„Obiceiurile ºi tradiþiile noastre au fost
legate de muzicã”
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construit în 1962. Cãminul
Cultural s-a construit în 1960.
- Despre izvorul de apã din
sat, ce ne puteþi spune?
- Izvorul de apã s-a fãcut într-o
noapte, când a fost dictaturã
legionarã, în 1939.
- Câteva obiceiuri tradiþii
specifice satului nostru, vã
rog!
Obiceiurile ºi tradiþiile din
satul nostru cele mai
frumoase, au fost cele legate
de muzicã.
- Câþiva eroi ai satului nostru
cãzuþi în cele douã rãzboaie
mondiale?
- În primul rãzboi mondial au
murit 46 de oameni, iar în cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial
au murit 14 . În Rusia au murit
9 ºi în Ungaria 5. În Rusia au
murit Constantin Babalâc, Ion
Brancu, Matei Ogrin, Moise
Giura, Ion Lupu, Domilescu
Forviza, Milã Nicogin, Miuþa lu
Cocuþa din Plugova ºi Licã
Bagea. Iar în Ungaria, au murit
Velcan Vânturiº, Ion Dunãrea,
Marcin Costaº, Ilia Turtoni ºi
Pãtru Marcinescu.
- Vã mulþumesc mult de tot
pentru cã aþi avut bunãvoinþa
sã ne înpãrtãºiþi din amintirile
dumneavoastrã ºi vã doresc
multã sãnãtate.

 A consemnat                              
                 Prof. Ionela-Mihaela 
                                  Domilescu

 

BALUL LEATULUI – GENERAÞIA 1973-1974

VALEA

BOLVAªNIÞA,

23.02.2013

Z i u a  d e  2 3

februarie a marcat un

moment deosebit în viaþa

s p ir i t u a l - c u l t u r a lã  a

localitãþii Valea Bolvaºniþa

; întâlnirea absolvenþilor

clasei a VIII-a, nãscuþi în

1973, respectiv 1974.

Fest iv itatea a

debutat cu întâlnirea

foºtilor elevi cu cei care

le-au fost pãrinþi spirituali

– învãþãtori ºi profesori –

care pe parcursul vieþii lor

de elevi le-au modelat

sufletul ºi mintea. Întâlnirea a avut loc în ªcoala cu clasele I-IV din

localitate.

Cei prezenþi au rãspuns cu emoþie la apelul catalogului fãcut

de foºtii profesori-diriginþi: Tiberiu Lalescu ºi Mihãiþã Feneºan. Foºtii

elevi, acum oameni maturi, au prezentat drumul lor în viaþã de la

absolvire ºi pânã acum, precum ºi împlinirile pe plan profesional ºi

familial. Nu au lipsit amintiri despre anii petrecuþi pe bãncile ºcolii, cei

prezenþi amintindu-ºi cu emoþie momente importante din viaþa lor de

ºcolar.

La festivitatea de întâlnire au fost prezenþi ºi edilii comunei,

în frunte cu primarul com. Mehadia, domnul Iancu Panduru.

La apelul catalogului au rãspuns prezent 20 din cei 30 de foºti

elevi.

Generaþia’73: Mihan Paul, Ferescu Matei, Domilescu Ion,

Blidariu Ilie, Domilescu Nicu, Terfeloagã Mihai, Domilescu Gheorghiþa,

Cãlþun Paraschiva, Domilescu Ioana, Grozãvescu Constantin.

Generaþia’74: Domilescu Chivuþa, Blidariu Elena, Domilescu

Mihaela, Rãdoi Ancuþa, Domilescu Gheorghe-Tuciu, Blidariu Pavel,

Terfeloagã Moise, Tãtucu Ilie, Drãgulescu Gheorghe, Zãrescu Ion.

Manifestarea a continuat cu ,,Balul leatului” desfãºurat în sala

Cãminului Cultural  din localitate. Voia bunã ºi atmosfera de

sãrbãtoare au fost susþinute de membrii formaþiei de muzicã 

popularã condusã de Gheorghe Cãlþun, ºi Vasilicã Corcea, din Valea

Bolvaºniþa.

Educatoare, Mihan Domilescu Chivuþa 
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DRAGOBETELE
                                 

SÃRBÃTOAREA IUBIRII

LA ROMÂNI

La 24 februarie, în ziua când
Biserica Ortodoxã sãrbãtoreºte
aflarea capului Sf. Ioan Botezãtorul,

spiritualitatea popularã consemneazã
ziua lui Dragobete, zeu al tinereþii în
panteonul autohton, patron al
dragostei ºi al bunei dispoziþii.

Dragobete era ziua când
fetele ºi bãieþii se îmbrãcau în zi de
sãrbãtoare ºi, dacã timpul era frumos,
porneau în grup prin lunci ºi pãduri,
cântând ºi cãutând primele flori de
primãvarã. Fetele strângeau în
aceastã zi ghiocei, viorele ºi
tãmâioase, pe care le puneau la
icoane, pentru a le pãstra pânã la
Sânziene, când le aruncau în apele
curgãtoare. Dacã, întâmplãtor, se
nimerea sã gãseascã ºi fragi înfloriþi,
florile acestora erau adunate în
buchete ce se puneau, mai apoi, în
lãutoarea fetelor, în timp ce rosteau
cuvintele: „Flori de fragã/ Din luna
lui Faur/La toatã lumea sã fiu
dragã/Urâciunile sã le desparþi”.

În dimineaþa zilei de
Dragobete fetele ºi femeiletinere
strângeau zãpadã proaspãtã, o topeau
ºi se spãlau cu apa astfel obþinutã pe
cap, crezând cã vor avea pãrul ºi
tenul plãcut admiratorilor.

De obicei tinerii, fetele ºi
bãieþii, se adunau mai mulþi la o casã,

pentru a-ºi „face de Dragobete”, fiind
convinºi cã în felul acesta, vor fi
îndrãgostiþi întregul an, pânã la
viitorul Dragobete. Aceastã întâlnire
se transformã, adesea într-o adevãratã
petrecere, cu mâncare ºi bãuturã. De
multe ori bãieþii mergeau în satele
vecine, chiuind ºi cântând peste
dealuri, pentru a participa acolo la
sãrbãtoarea Dragobetelui.

Dragobetele trebuia þinut cu
orice preþ: Dacã nu se fãcea cumva

Dragobetele, se
credea cã tineri nu
se vor îndrãgostii în
anul care urma. În
plus, un semn rãu
era dacã o fatã sau
u n  b ã i a t  n u
î n t â l n e a u  l a
Dragobete mãcar un
reprezentant al
sexului opus, opinia
generalã fiind cã, tot

anul respectivii nu vor mai fi iubiþi,
iar dacã o fatã ieºea împreunã cu un
bãiat ºi nu se sãrutau se credea despre
ei cã nu se vor mai iubi in acel an. 

Una din ipoteze este cã
Dragobete ar putea proveni din slava
veche: - ,,a fi drag”. O altã ipotezã
spune cã numele provine din
cuvintele dacice ,,trago”- þap ºi
,,bete”- picioare(pedes, în latinã).
Pierzându-se limba dacã, ,,trago” a
devenit ,,drago”, iar,, pede”-
,,bete”(cum se numesc cingãtorile
înguste, fâºiile þesute). Þapul
simbolizeazã puterea de procreare,
forþa vitalã, fecunditatea.

Culegãtorii de folclor de la
sfârºitul veacului al XIX-lea ºi din
prima parte a secolului al XX-lea au
mai înregistrat ºi alte denumiri pentru
aceastã sãrbãtoare, precum „Ioan
Dragobete”, „Dragostiþele”, „ªantion
de primãvarã”, sau „Cap de varã
întâi”, dar ºi „Dragomiru - Floarea”,
sau „Granguru”. În unele tradiþii este
numit fiu al Babei Dochia ºi cumnat
cu eroul vegetaþional Lãzãricã.

                                                           
 Prof. Domilescu Ionela Mihaela

Ziua
Îndrãgostiþilor -

 

Sfântul Valentin

       Creºtinii catolici din toatã lumea
sãrbãtoresc în 14 februarie Ziua Sfîntului
Valentin, cunoscutã ca Ziua Îndrãgostiþilor de
pretutindeni. Sunt mai multe variante ale
legendelor creºtine legate de existenþa
Sfîntului Valentin :

- Valentin a fost un preot persecutat de
împaratul roman Claudius ºi a fost ars pe rug
în jurul anilor 269-270 dupã Hristos, la
marginea cunoscutei Via Flaminia (Drumul
Flaminiei)

- O altã variantã: Valentin a fost un episcop
creºtin din oraºul Terni martirizat la Roma

- Povestea a treia spune cã Valentin, în
tinereþe, a salvat mulþi creºtini din mîinile
romanilor. A fost prins, aruncat în închisoare ºi
condamnat la moarte, în data de 14 februarie
269 dupã Hristos. Din temniþã a trimis
prietenilor sãi creºtini douã mesaje: "Amintiþi-
vã de al vostru Valentin" ºi "Vã iubesc!"

- O altã legenda spune despre zeci de
îndrãgostiþi creºtini sfidînd legea datã de
împãratul Claudius, care a interzis cãsãtoriile
creºtine

- A cincea legendã spune cã Valentin a fost
închis de împãrat pentru cã a refuzat sã se
închine zeilor romani. Din închisoare, preotul
creºtin a trimis creºtinilor pe care îi pãstorea în
ziua execuþiei un bilet semnat "Al vostru
Valentin".

             În aceastã zi  are loc cãsãtoria sacrã
dintre Zeus ºi Hera la Athena, precum ºi
festivalul roman în cinstea zeului fertilitãþii, 

continuare în pag. 8 .
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Lupercus, ºi Iunonei. În secolele III-IV se
sãrbãtoresc la Roma Parentalia ºi Feralia,
zilele purificãrii, între 13 ºi 18 februarie. 13
februarie este ziua dedicatã pãcii, armoniei,
iubirii, familiei. A doua zi de Parentalia,
Lupercalia, este pusã în legãturã ºi cu o
ipostazã a zeiþei Iunona, Iuno-Lupa, lupoaica
ce i-a hrãnit pe Romulus ºi Remus. Preoþii lui
Lupercus (luperci, din colegiile Quintilliilor ºi
Fabiilor) sãvârºesc un ritual de purificare ce
implicã sacrificiul de capre ºi consumul de vin.
Dupã acestea preoþii aleargã pe strãzile
Romei cu pieile de caprã, atingând pe oricine
le ieºea în cale. Tinere femei profitau de
ocazie pentru cã se spunea cã prin atingerea
ritualã îºi pot îmbunãtãþi ºansele de a da
naºtere unui copil. Benzile din pielea
animalului poartã numele de februa, iar
actele preoþilor februatia, de la cuvântul
latinesc care înseamnã “a purifica”. 15
februarie se pare cã ar fi fost dedicate lui
Iuno-Februata/Fructifer, patroana cãsãtoriei.
În timpul Lupercaliei se adunau numele
fetelor în cutiuþe ºi bãieþii le extrãgeau.
Perechile formate trebuiau sã þinã tot anul,
dar de cele mai multe ori rezultatul era cel
mult o relaþie fizicã.

         În încercarea de a creºtina sãrbãtoarea
pãgânã, Biserica înlocuieºte loteria numelor
de fete cu loteria numelor de sfinþi. Toþi
tinerii extrãgeau un sfânt al cãrui mod de
viaþã trebuiau sã-l imite în cursul anului,
obicei care nu era deloc pe placul tinerilor ºi
care este abolit în secolul al XIV-lea. Tinerii îºi
creaserã propriul obicei de a dãrui simboluri
ale afecþiunii celor simpatizaþi. 

       Prima data oficialã a Sfântului Valentin o
declarã Papa Gelasius în 496, pentru a-l
sanctifica pe un martir ucis în secolul al III-lea
la Roma, dar sfântul este eliminat din
calendar în 1969 de cãtre Papa Paul al VI-

lea.Nu se ºtie însã sigur dacã despre acesta
este vorba, pentru cã mai sunt alþi doi sfinþi
asociaþi cu aceastã datã. Unul dintre ei este
episcopul din Ineramna (Terni), persecutat în
timpul lui Aurelian, iar celãlat se pare cã a
indurate persecuþii prin Africa. Preotul din
Roma câºtigã însã o faimã mai mare decât a
celorlalþi. Se presupune cã ºi-a dobândit faima
dupã ce l-a trãdat pe împãratul Claudius al II-
lea în 270, organizând cãsãtorii în capitala.
Claudius spunea cã soldaþii însuraþi nu mai pot
lupta la fel de bine ºi se declara împotriva
mariajului dintre tineri. Episcopul, dimpotrivã,
susþinea cã mariajul este parte din planul lui
Dumnezeu ºi unul din scopurile acestei vieþi.
Continua sã îi cãsãtoreascã pe tineri în secret,
în numele iubirii.

Faima i-a adus ºi pierzania. Este
închis ºi decapitat, dar nu înainte de a se
îndrãgosti de fata paznicului. Se spune cã în
noaptea de dinaintea execuþiei i-ar fi scris un
bileþel cu însemnarea “pentru Valentina mea”.
Preotul este îngropat pe Via Flaminia, iar
astãzi moaºtele sale sunt expuse la Biserica
Carmelitã din Dublin ºi la Biserica Sfântul
Praxed. Povestea a înflorit în ceea ce azi se
sãrbãtoreºte drept “Sfântul Valentin”. În
hagiografiile medievale timpurii nu avem
niciun element romantic asociat acestor
martiri, povestea cãpãtând aura miticã prin
secolul al XIV-lea, iar distincþiile dintre sfinþii
Valentin s-au pierdut. Nu avem dovezi cã era
un sfânt popular înainte de poemele lui
Geoffrey Chaucer, nici mãcar în Winchester,
unde se spune cã i s-ar fi pãstrat capul.
Povestea sfântului o regãsim în Legenda
Aurea, care nu oferã aluzii sentimentale, ci
vorbeºte despre vindecarea de orbire a fiicei
paznicului, detaliu învãluit mai târziu în
parfumul romantismului.
          În Evul Mediu, era cavalerismului, iarãºi
se introduce nume în urne ºi se aleg perechi
pentru un an. El îºi scria numele ei pe mânecã
ºi se obliga sã o protejeze. Prima asociere
documentatã dintre iubirea romanticã ºi Ziua
Indrãgostiþilor apare la Geoffrey Chaucer în
1382, în opera “Parlement of Foules”, poem
scris în onoarea aniversãrii logodnei dintre
Richard al II-lea ºi Anna de Boemia. Ce nu este
sigur este dacã se referea ºi la ziua de 14
februarie. Asocierea o mai gãsim ºi la Otto de
Grandson sau John Gower. Cea mai veche

poezie scrisã cu ocazia sãrbãtorii
îndrãgostiþilor îi aparþine lui Charles, ducele de
Orleans, care o adreseazã soþiei sale în timpul
prizonieratului în Turnul Londrei. ªi în
“Hamlet” îl avem menþionat pe Sfântul
Valentin, în lamentãrile Opheliei. Iubirea
curteneascã nu le este strãinã nici lui John
Donne sau Edmund Spenser, care contribuie la
crearea cliºeelor care marcheazã astãzi
sãrbãtoarea. În 1537 regele Henric al VIII-lea
stabileºte prin Cartã Regalã ca întreaga Anglie
sã sãrbãtoreascã Ziua Indrãgostiþilor pe 14
februarie.

  Sfintul Valentin românesc este
sãrbãtorit pe 24 februarie

      La români ,  var ianta Sfântulu i
Valentin exista, dar la o diferenþã de 10 zile,
din cauza trecerii de la calendarul iulian la cel
gregorian. În regiunile sudice ale þãrii, o datã
cu sãrbãtoarea "Aflãrii Capului Sfîntului Ioan
Botezatorul”, bãieþii ºi fetele se bucurã de
ritualurile de Dragobete. În aceastã zi, tinerii
de ambele sexe, necãsãtoriþi, dacã este vreme
frumoasã, merg sã culeagã primii ghiocei. Se
spune cã aceastã zi este ziua împerecherii
pãsãrilor ºi animalelor. În aceastã zi existã
credinþa cã bãieþii ºi fetele trebuie sã se
întîlneascã neapãrat unii cu alþii, altfel nu au
parte de dragoste în tot anul care urmeazã ºi
nu vor fi iubiþi de nimeni. Dragobetele este un
flãcãu iubãreþ (echivalentul Zeului Cupidon sau
amoraºilor). Dacã în drumul lui prin lunci ºi
pãduri întîlneºte fete singure care nu glumesc
(flirteazã cu baieþi) în aceastã zi le face de rîsul
lumii. De asemenea, este obligatoriu sãrutul
între cei care se iubesc.
 

Prof. ZIMBRAN  IOHANA
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PORECLA DE
„FOªVARTU”

Î
n localitatea
P l u g o v a ,
a p r o a p e

fiecare familie are o
anumitã poreclã, de
exemplu: BUIUR, BIªÃRI,
CRUÞAN, MÂRCOCI, FOªVARTU
etc.

Cu porecla de
Foºvartu, la noi, în
localitate, mai existã o
singurã familie, a lui

Titus Vlãduceanu (73 de
ani).

Aceastã poreclã o
moºteneºte de la
s t r ã b u n i c u l  s ã u ,
Vlãduceanu Samuil, nãscut
în 1851, mort în 1942 (a
trãit 91 de ani), care în
timpul vieþii sale a fost
„foºvart”, echivalent în
prezent, cu brigadier
silvic. Pe spatele 

continuare în pag. 10 .

IN MEMORIAM     PAVEL DRÃGULESCU 

Î n  l u n a
februarie se
împlineºte un an
de când a trecut
în nefiinþã
profesorul de
limba românã,
Pavel Drãgulescu.
(S-a stins din
viaþã la 28
februarie 2012).

Nãscut în satul Plugova la 27 decembrie
1939, într-o familie de oameni modeºti
domnul Pavel Drãgulescu este primul profesor
de limbã românã pe care l-a dat satul
nostru.

Absolvent al Facultãþi de Filologie din
Cluj Napoca, Într-o perioadã când, pentru a
intra la facultate, pentru majoritatea
tinerilor era un vis frumos, domnul Pavel
Drãgulescu s-a fãcut remarcat pentru
prestaþia sa, atitudine impunãtoare ºi
demnitate profesionalã pe care ºi le-a
pãstrat în toatã activitatea sa la catedrã.

Era un apropiat al copiilor ºi s-a
bucurat mereu de aprecierea pãrinþilor
acestora, deºi o aparenþã severitate se
aºternea pe chipul sãu. Nu era capabil sã
supere pe cineva, totul se oprea în pragul
unei observaþii prieteneºti.

Pentru domnul profesor, niciodatã cele
50 de minute ale orei de limbã românã nu
erau suficiente. De acest lucru mi se
confesa de multe ori. Un alt mare dispãrut,
profesorul Ion Florian Panduru glumea pe
seama rigorii primului.

N-am înþeles niciodatã cum rigoarea
domnului profesor se armoniza cu
jovialitatea ºi aparenta ironie a domnului
profesor Ion Florian Panduru.

Acum la comemorarea unui an de la
trecerea în eternitate, odatã cu
creºtinescul „Dumnezeu sã-l ierte”, nu pot
sã spun decât cã învãþãmântul nostru din
zonã a suferit o mare pierdere.

Odihneascã-se în pace!
                                      

Prof.  Mihai Corneanu
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fotografiei acestuia este
scris:
 „Spre suvenire la anul
1925

Cititorule,
Cine eºti am fost
Cine sunt vei fi”.

Samuil are doi
copii : Constantin,
nãscut în 1889 ºi Iosif,
în 1886. Ambii au luptat
în timpul Primului Rãzboi
Mondial,întorcându-se
acasã, primul cu ambele
picioare amputate mai jos
de genunchi, iar Iosif cu
degetele tãiate la ambele
picioare.

Vlãduceanu Samuil
este cel mai vechi
lucrãtor în domeniul
silvic din localitatea

noastrã. El este fiul
preotului Vlãduceanu
Constantin care a slujit
la Biserica Ortodoxã din
Plugova între anii 1885-
1913. Bunicul sãu a fost 
tot preot, slujind între
anii 1857-1885. 

Strãbunicul lui,
Vlãduceanu Oprea, a venit
la noi, în localitate, în
jurul anilor 1700 din

localitatea Macea, jud.
Arad, ca preot la
biserica din satul
nostru.

Vlãduceanu Samuil
este ºi strãbunicul meu,
însã am pierdut porecla
de „Foºvart” prin
cãsãtoria mamei mele.
Aceastã poreclã au mai
avut-o ºi alþi plugoveni,
dar ea s-a pierdut de-a
lungul timpului, din
diferite motive.

Prof.Trifu Adamescu, zis
„Biºãri”

         � � � � �                        

Elevii claselor a VI-a din

c a d r u l  L i c e u l u i

,,Hercules” din Bãile

Herculane au avut oportunitatea, în data

de 20.02.2013, sã participe la o

prezentare tematicã organizatã de

Administra þ ia Parcului  Na þ ional

Domogled-Valea Cernei. Aceastã acþiune

face parte din programul educaþional

„Natura în anotimpul rece pe suprafaþa

Parcului Naþional Domogled-Valea

Cernei”, iniþiat de administraþia parcului ºi

aflat la cea de-a doua ediþie.

Aceastã activitate a fost

precedatã de alte douã, similare ca

orientare ºi conþinut, la clasele primare din

Bârza-Topleþ ºi Cornereva.

P r i n t re  ob iec t i ve l e  de

management ale administraþiei parcului

naþional se aflã ºi promovarea activitãþilor

de conºtientizare ºi educaþie în rândul

comunitãþilor ºi turiºtilor. În sensul

îndeplinirii obiectivului, activitãþile

educaþionale se axeazã pe schimbarea

percepþiei celor implicaþi direct ºi indirect,

asupra necesitãþii de protecþie a ariilor

naturale protejate.

Prin programul educaþional

„Natura în anotimpul rece pe suprafaþa

Parcului Naþional Domogled-Valea

Cernei”, elevii au avut posibilitatea sã

înveþe despre fenomenele naturale ce au

loc în sezonul rece ºi cum influenþeazã

acestea existenþa plantelor ºi arborilor. De 

continuare în pag. 11 .
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asemenea, s-a precizat ce este un parc

naþional ºi care sunt caracteristicile

generale ale Parcului Naþ ional

Domogled-Valea Cernei. În vederea

verificãrii cunoºtinþelor, la finalul

prezentãrii tematice, elevii au primit câte

o fiºã cu 4 întrebãri. Scopul acesteia

constã în evaluarea interesului elevilor

cu privire la subiectul discutat ºi în

stabilirea elementelor informaþionale

asimilate.

Cu ocazia unor astfel de acþiuni

educaþionale, administraþia parcului

naþional poate intensifica interesul

elevilor, faþã de nevoia noastrã a tuturor,

de a menþine starea mediului natural

mãcar la nivelul de protecþie la care se

aflã în prezent.

Nu trebuie sã uitãm cã suntem

doar simpli chiriaºi pe acest pãmânt ºi se

cuvine ca generaþiile viitoare sã

moºteneascã bogãþia valorilor naturale

de care am avut parte ºi noi.  

I ng . A nd r e a  Cr is t escu  -
R e s p o n s a b i l  r e l a þ i i  c u
comunitãþile ºi educaþie ecologicã

PARCUL  NAÞIONAL DOMOGLED

VALEA CERNEI

         A fost odatã, ca
niciodatã... undeva în Þara
Mioriþei,... a Soarelui ºi Leului
Moldav,... a lui Þepeº,
Doamne,... dar ºi a lui Papurã
Vodã, cândva pe vremea lui
taica Lazãr ºi chiar mai de
demult, o ªCOALÃ.

Aceastã instituþie, alãturi
de b iser icã ,  e ra  fa la
comunitãþii. Cei mititei, chiar
dacã nu aveau „ciubote“ decât
cu schimbul, mergeau la
ºcoalã pentru a învãþa „oleacã
de carte“ ºi „la drept vorbind“
nu mai erau „aºa o vacã de
muls pentru fiecare“.

Localurile se „impovizau“
pe lângã Casa Domnului;
dascãlii, puþini, dar cu „ardoare
pentru neamul“ acesta „au pus
osteneala“ de a
„ îndrepta  l imba“.
(Astãzi clãdiri dupã
standarde europene
sunt nefuncþionale, ori
desfiinþate, altele aratã
ca-n Evul Mediu, iar la
capitolul improvizaþii,
chiar în containere,
cãmine culturale,
localuri periculoase
pentru sãnãtatea celor
mici, iar dãscãlimea,
mulþi cu diplome „S.H.“
ºi ... fãrã ardoare ... Din fericire
sunt EXCEPÞII!).

ªcolarul învãþa sã
citeascã (Din pãcate, astãzi se
p o a t e  v o r b i  d e
semianalfabetism, chiar dacã
se butoneazã calculatorul, iar
verbul s-a conjugat fãrã
prezent... Poate va fi folosit la
viitor!) sã socoteascã „socoþi

simple“ (adunare, scãdere,
înmulþire, împãrþire, ceva reguli
de trei simplã ºi compusã...).
(Acum se predau radicali,
ecuaþii cu multe necunoscute,
teoreme, dar „ºcolerul“ e surd ºi
orb la toate acestea. Pe el îl
intereseazã altceva) ºi cum sã
se comporte (e drept avea „cei
ºapte ani de-acasã“. Of!, în
unele ºcoli te poþi întreba unde
sunt anii „de-acasã“ ºi cei 1-2-
3-4-5-6-7-8-9-10-11-12... 13 de
ºcoalã?!).

E la modã argoul, se
cautã cuvinte vulgare, se
mânuieº te jargonul, se
consumã prafuri, se bea, se
fumeazã, iar pentru toate
acestea (... ºi altele mai
multe...) nu prea e „ac de
cojoc“. Drepturile copilului sunt

multe, iar ale dascãlului puþine. 

Goe de pe vremea lui I.L.
Caragiale era dus cu trenul în
Bucureºti „ca sã nu mai rãmânã
repetent ºi anul acesta“. Cel de
astãzi merge la Paris, Londra,
Roma, Veneþia,... la vânãtoare,
în alte „þãri de soare pline“
pentru a fi lecuit de stres, iar la 

continuare în pag. 12 .
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majorat, chit cã nu a luat
Bacalaureatul, primeºte cheile
unei maºinuþe, la bordul cãreia
poate face prãpãd, alãturi de
prietena lui. „Ce vremuri ºi ce
oameni!“ mai sunt prin „pãrþile
noastre“, „drãgãliþã Doamne“!

Demult ºcolarul care nu
învãþa, ori „vorbea urât“ era
pedepsit. „Calul Bãlan“,
„Sfântul Neculai din cui“, ...

boabele, ori cojile de nucã“ –
niºte torturi, greu de imaginat!
Astãzi, Mãria - Sa, cel certat
cu disciplina ºi cartea este
CONSILIAT ºi ... recompensat.

Prin satele noastre,
pânã mai ieri, mai puteai
întâlni oameni care nu au fost
un ceas la ºcoalã, dar ºtiu „a
scrie“, „a citi“, „a socoti“. Au
învãþat singuri, fiindcã n-au
putut sã facã ºcoalã la vremea
potrivitã. ªi, „când mã
gândesc“ cã astãzi manualele
sunt însoþite de zeci de anexe,
de..., dar, ce pãcat!, nu s-a
i n ve n t a t  MA ª I NA  DE
ÎNVÃÞAT.

Societatea nu poate
bate pasul pe loc. ªcoala nu
poate rãmâne la „tãbliþã“, „grif“,
la „socotitoare“, la „rigla de
calcul“, la „harta zdrenþuitã“, la
... , dar oare ºcolarul nu
trebuie învãþat sã înveþe?!

Conjugaþi, dragi elevi,
oamenii mileniului trei, din era
internetului, verbul „a învãþa“!
Veþi simþi cã „roadele învãþãturii
sunt dulci!“Cunoaºtem ºi
realizãri deosebite ale elevilor
de astãzi. Olimpici la diverse
d isc ip l ine ,  spor t iv i  de
performanþã, studenþi la mari
universitãþi din lume, tineri
implicaþi în proiecte umanitare,
artiºti ºi „asta nu-i lucru de
ºagã“!

Bravo lor! Ei
sunt mândria noastrã,
comoara, acestei þãri
ce ... „pute a politicã“
prea mult. Pentru ei
trebuie fãcut totul. Lor
li se cuvine totul, ºi nu
celor certaþi cu tot ce
þine de ºcoalã. Aceºtia
sunt „urmaºii demni“ ai
celor de ieri.

Din pãcate,
realitãþile crude nu

sunt singulare ºi fireascã este
întrebarea CINE ESTE DE
VINÃ? ºi CE-I DE FÃCUT?

 O parte din vinã
aparþine societãþii, care mai
bine de douã decenii se tot
reformeazã. Învãþãmântul este
prioritatea naþionalã doar în
campaniile electorale. Atunci
cei care se vor la putere îºi
aduc aminte de sistem.

Salar i i le mici  a le
cadrelor didactice nu sunt
„atractive“ pentru absolvenþii
buni ºi foarte buni. Pe o leafã
de nici 200 €, un tânãr nu
poate supravieþui în societate.

Facultãþile apãrute dupã
Revoluþie au „fabricat“ diplome
pentru cine a avut bani sã
cumpere. Te cuprind fiorii când
vezi ºi auzi de „marile fabrici“
de la... Prãvale - Baba,... de la
Afumaþii de Sus ori...

Elevii care au numai
drepturi ºi aproape nici-o
îndatorire, cei care au luat
cuvântul „stres“ în braþe, ca pe
un scut sunt ºi ei de vinã.

Ce- i de fãcut ?

O schimbare, o reformã
realã nu prin „beþie de cuvinte“,
o altã mentalitate (ºi cu ceva
„parfum“ de ieri!) a noþiunii de
ºcoalã, dascãli care au optat
pentru aceastã meserie din
p a s iu n e ,  o  s a l a r i za re
corespunzãtoare (ºi nu una de
batjocurã, gen „punguþa cu doi
bani“...!), o înþelegere a teoriei
„formelor fãrã fond“ de pe
vremea lui Titu Maiorescu ºi...
încã multe altele ...

 „ªi-am încãlcat pe-o cãpºunã
 ... ºi nu v-am spus o mare ºi 
gogonatã minciunã“!. 

Ioan Nicolae CENDA - Oraviþa

ªcoala

Un loc e minunat pe lume,

Locul unde ai învãþat sã scrii,

Sã socoteºti, sã ai prieteni  ºi sã fii.

Profesorii te-nvaþã acolo,

Multe lucruri valoroase,

Care-n viaþã-s necesare.

Aþi ghicit voi oare,

Care-i locul minunat?

Este ºcoala cea de aur,

Profesoarã pentru toþi

Care carte vor sã ºtie.

Tudor Arghezi



CLIPE CARE TE
UMÃRESC O VIAÞÃ

       A fost un alt mare

dar de la Dumnezeu ca, din

cei 82 de ani ai sãi,

marele regizor Sergiu

Nicolaescu sã-ºi petreacã o

jumãtate de orã din viaþa

sa cu mine. Eram în

concediu pe plaja Mãrii 

Negre de la Eforie  Nord, 

împreunã cu soþia mea

Mioara. Deodatã îl vãd pe

plajã pe deja cunoscutul

regizor Sergiu Nicolaescu.

Nu-mi venea a crede.  Era

îmbrãcat într-un costum de

varã, cafea cu lapte,

þinându-ºi haina peste

umãr, ºi pãºea falnic în

drumul sãu spre falezã. Am

stat câteva momente parcã

încremenit, nu-mi simþeam

nici respiraþia. 

Dupã ce regizorul a

trecut  pe lângã noi, am

lãsat-o pe plajã pe soþia

mea ºi încetiºor, parcã

vrând sã nu-l supãr cu

ceva, m-am luat dupã el. 

L-am ajuns ºi mergeam în

linie. Nu puteam sã pierd

aceastã ocazie, cum se va

dovedi în timp, a fi unicã.

Aveam cu mine primul meu

aparat de filmat Meopta de

8 mm, pe care-l simþeam cã

mã încurajeazã în gestul

meu. 

“Dumneavoastrã sunteþi

domnul Sergiu Nicolaescu?”,

l-am întrebat vãdit

emoþionat pânã în vârful

urechilor. A zâmbit în

colþul gurii ºi mi-a rãspuns

- “Da”. Era vocea din

ecranul filmelor sale, am

simtit cum sângele îmi

invadeazã întreg trupul, o

stare de emoþie ºi bucurie,

d e  t i m i d i t a t e  º i

îndrãznealã… Cu glasu-mi,

parcã piedut, am reuºit

totuºi sã articulez câteva

cuvinte : “Vã rog, îmi daþi

voie sã vã filmez”? El s-a

uitat la mine ºi a vãzut cã

þin în mânã aparatul. Tocmai

ajunsesem la planul înclinat

care urca spre falezã. 

“Bine, ce vrei sã fac“? mi-a

r ã s p u n s .  A t u n c i ,

entuziasmat, i-am zis cã eu

o sã fiu sus, pe

falezã, cu camera ºi

cã el trebuie doar

sã urce spre mine ºi

când va fi sus, sã

priveascã în stânga,

apoi sã o ia spre

dreapta ºi sã-ºi

continue mersul pânã

cand îi voi spune

stop. Aºa a ºi

fãcut. M-a aºteptat

sã ajung sus, sã mã

poziþionez ºi sã-i spun

“MOTOR“! Dupã “STOP“, a

venit la mine, s-a uitat la

camerã, a studiat-o un pic,

m-a întrebat de unde sunt,

mi-a dorit succes ºi ne-am

despãrþit. N-am sã uit

niciodatã cã renumitul

regizor Sergiu Nicolaescu m-

a lãsat sã-l filmez timp de

trei minute, el acceptând sã

fie regizat de mine. Asta se

întâmpla prin 1974.

În 1976 am fost sã-i

fac o vizitã la Bucureºti.

Aveam un film cu Sergiu

Nicolaescu, în regia lui

Benoni  Todicã ºi, un altul

de 11 minute care luase

locul trei, medalia de bronz

la Festivalul filmului de la

Timiºoara, filmul Visul. Mai

aveam cu mine douã role, una

de 8 mm ºi alta de 16 mm. Am

ajuns în Bucuresti ºi am

mers direct la blocul unde

locuia. Adresa mi-o dãduse

domnul Vasiliu de la România

Film. ªtiu cã în balcon, la

etajul doi avea un frigider

FRAM. Am ajuns la uºã, am

sunat ºi dinãuntru mi-a

rãspuns o voce de femeie în

vârstã. Am bãnuit cã trebuie

sã fie mama lui. Nu mi-a

deschis, ci doar m-a

întrebat ce vreau ºi când 

i-am spus cã doresc sã-l vãd

pe domnul regizor ca sã-i

arat filmuleþele mele mi-a

rãspuns cã nu este în oras,

ci este plecat la filmãri în

Dobrogea. Trist, m-am

plimbat pe strãzile

Bucureºtiului pânã la

urmãtorul  tren  spre casã.

În 1979 am fugit din

þarã ºi de atunci am sperat

cã poate o sã ajung vreodatã

sã-l reîntâlnesc. Din pãcate

nu s-a mai întâmplat acest

lucru. 

În Australia am

studiat film ºi consultând

documente de referinþã din

domeniul cinematografie, am

observat cã dicþionarele din

vest îl menþionau doar pe

Sergiu Nicolaescu ca regizor

român pe langã alþi mari

regizori care lucrau deja de

mult timp în Hollywood. M-am

simþit mândru de timpul

nostru.

Aºa a fost sã fie: Dumnezeu

sã-l ierte!

BEN TODICA,        

Cineast, Australia
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ÎNTÂMPL{RI CU NANA

ION FLORIAN PANDURU

 

„ NEAMÞUì”

- Ai aici 20 de lei. Te duci la

coperativã ºi cumperi o chilã de zar ºî

una de oriz, îmi zice mama într-o

dimineaþã de varã.

Cu banii în pozonar ºi cu

plasa în mânã ies pe poartã.

În faþa casei lui nana Ion

Florian vecini adunaþi la zbor. Când 

m-a vãzut mi-a fãcut semn cu degetul

sã mã apropii ºi m-a cuprins cu mâna

lui mare ºi pãroasã pe dupã umeri.

Era îmbrãcat, aºa cum

obiºnuia uneori, cu „ þoalele ãle faine ”,

asta însemnând cele mai vechi din

casã. Avea în picioare niºte opinci

abandonate de vreun strãmoº, cu

gurguie inegale, fãrã nojiþe, fiind nevoit

sã lege o amãrîtã de curea direct în

gãurile de la margine. ªtrinfii nu aveau

aceeaºi culoare ºi nici nu erau la fel

de lungi. Nãdragii, cândva probabil

negri, erau împodobiþi la genunchi cu

douã petice, unul descusut în partea

de sus, cred eu cu intenþie. În loc de

curea, o bucatã de ºtric înnodatã

zdravãn în faþã. Chimeºa, descusutã

la umeri, vãduvitã de bumbi, avea

numai unul încheiat deasupra ºtricului,

lãsând dezgolit pieptul mare ºi pãros ;

„aproape un om ge coasã” cum

spunea uneori. Peste chimeºã un

laibãr scãmoºat pe margini, mucur la

origine, aºa cum se vedea unde lipsea

un buzunar. Pãlãria decoloratã, cu

marginile vãlurate ºi lãsate în jos

fãcutã probabil pe vremea lui Frantz

Joseph, avea ditai gaura în vârf, gaurã

prin care ieºea un smoc din pãrul lui

rebel. Sub pãlãrie doi ochi sclipind de 

 continuare în pag. 14 . 
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DATE BIOGRAFICE - BEN TODICA (scriitor ºi cineast AUSTRALIA)

Nãscut la 23 noiembrie 1952, în satul Ezer, comuna Puieºti, judeþul Vaslui, România, fiul lui Aurica ºi

Gheorghe Todicã.

Dupã anii 1950 pãrinþii pleacã din Puieºtii Vasluiului ºi se stabilesc în Banat, unde tatãl a început sã

lucreze la minele de cãrbune de la Ocna de Fier, apoi la minele de uraniu din Ciudanoviþa (Banat). (...)

A urmat cursurile primare la ªcoala Generalã de 8 ani Ciudanoviþa, apoi ªcoala Profesionalã UCMMA din Bocºa

unde, la propunerea lui s-a înfiinþat un fel de cineclub ºi a realizat un filmuleþ, de trei minute. ( …  )

A continuat sã realizeze filme, luând premii judeþene ºi naþionale ºi se angajeazã la Casa Pionerului din

Oraviþa. A realizat filmele: Perseverenþa (1978) care a câºtigat marele premiu la Festivalul Naþional de

Producãtori de Filme în 1979, Cheile din Nera(1976), Meditare (1976); Visul (1975), a fost nominalizat la al

treilea premiu la Festivalul de stat al producãtorilor de film, Primii paºi (1979), Oxigen (1976) Lanþul (1976).

A poposit pe pãmânt australian (Melbourne) în 1979, deºi îºi dorea sã ajungã în Suedia. Ajuns în Australia,

viaþa lui Ben Todicã, s-a desfãºurat, fãrã încetare pe douã planuri paralele. Ani buni a lucrat la Philips ca

sudor, meserie învãþatã din þarã, apoi ca subcontractor, pe cont propriu, cinci ani de zile pentru Telecom ºi

operator-programator la marea companie NATRA care executã radioatoare pentru maºini.

Bãtãlia pentru existenþã nu i-a omorât dragostea de-o viaþã pentru film ºi pentru tot ce þine, în general, de

mass-media. Pentru împlinirea acestui vis a studiat, (trei ani) cursurile pentru scriitor ºi editor profesionist,

la Monash University. A urmat cursurile ºcolii de sunet ºi cursuri de canto (cinci ani), timp în care a fãcut parte

dintr-un grup vocal (opt femei ºi ºase bãrbaþi) cu care a dat concerte în biserici, spitale, azile de bãtrâni, etc. 

Activitatea la c31TV

In 1993 a urmat un curs de instructori (Train the trainer) de realizatori de emisiuni, la staþia postului de radio

3zzz din Melbourne organizat de Holmsglen TAFE College. David Melzer (directorul staþiei) l-a recomandat

profesorului Reece Lamshed care preda în cadrul cursului Broadcasting Law ºi fãcea parte ºi din conducerea

organizaþiei “Open Channel” (un studiou-ºcoalã de film ºi televiziune independent unde se putea închiria

echipament, personal calificat, expertizã ºi spaþiu celor care doreau sã producã videoprograme sau film). Aici

a studiat regia, operatoria ºi producþia de film. Devine membru la Open Channal ºi pentru cã a terminat cursul

de instructori a devenit ºi membru al organizaþiei ATOM (Australian Teachers Of Media) unde functioneazã

ºi azi. În aceastã perioadã a fost prezent la mai toate cursurile ºi seminariile þinute de profesori ºi scenariºti

americani cunãscuþi, veniþi sã predea, în Australia, arta filmului.  (… )

În octombrie 1994 s-a lansat în emisie permanentã, începându-ºi transmisia cu serialul “Sweet and Sour

Freedom”, canalul 31 TV Melbourne. Printre realizatorii principali (care au avut aceasta onoare) se aflau ºi

doi romani; Mariana Costea si Ben Todica. ªi noi prin acest gest alãturându-se celor mulþi care contribuise în

tãcere la realizarea ºi cinstirea comunitãþii române. În cei 10 ani de existenþã serialul “Sweet and Sour

Freedom” a fost reluat de 9 ori la canalul 31.

Programul Comunitãþii Române era 90% sprijinit de programele trimise de cãtre Televiziunea Românã. Pentru

un program local era nevoie de echipament, studiouri ºi personal calificat. De ziua României a realizat un

interviu cu ambasadorul Romaniei la Canberra, Excelenta Sa, Dl. Ioan Gaf Deak. Pentru acest proiect a închiriat

un studiou ºi echipament de la Open Channel.

Pe urmã a realizat genericul emisiunii Mozaic Românesc ºi pe alocuri a presãrat programele cu realizãri

locale. Personal a investit peste $20.000.00 în echipament ca sã pot realiza emisiuni. “Este singurul mod prin

care îi pot spune Romaniei Te Iubesc! Da e adevãrat. Sunã ciudat dar Romania RÃMÂNE PARADISUL MEU”.

În anul 2004 s-a creat un festival naþional al posturilor de televiziune comunitare pentru premierea

programelor ºi a realizatorilor lor. Ceremonia a avut loc la 28 februarie, orele 7PM în teatrul Universitãþii

RMIT, Storey Hall, din Melbourne ºi a fost transmisã de posturile de televiziune – local ºi naþional. Au fost

primite 506 lucrãri, din care au rãmas în finalã 178. Programul Românesc a fost nominalizat prin douã lucrãri

ale lui Ben Todicã: “Artholes in Melbourne” printre primele 5 ca Best Arts Program.

A fost nominalizat “Australian of the Year 2007” (propus ca: Australianul Anului 2007) pentru contribuþiile sale

deosebite în comunitatea romano/australianã, printre care menþionãm: lucreazã la postul de radio 3zzz

92.3fm stereo din Melbourne din 1993 ca inginer de sunet ºi realizator de emisiuni; este realizator de emisiuni

în limba românã pentru ch31tv Melbourne ºi de trei ani este Director în bordul ch31tv Melb; a fost secretarul

unionului AMWU South Dandenong District pânã acum în anul 2006, când s-a închis compania pentru care lucra;

a fost observator la referendum ºi vicepreºedintele comisiei a doua, la alegeri; are contribuþii jurnalistice ºi

eseistice la mai multe reviste din þarã ºi strãinãtate; a fãcut parte din grupul Mavis Kruger Singers pânã

grupul s-a închis.
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inteligenþã ºi ghiduºie.

       Se îmbrãca aºa ca sã dea

„pista bot” celor care uitau de unde

au plecat ºi care dupã un an-doi de

ºcoalã la oraº dispreþuiau opinca ºi

coleºa.   

-Ce pus la patru ace eºti ! Ai

comandat þinuta asta la casa de

modã din Timiºoara ? zicea unul care

se credea ºugubãþ.

- Mãã…ge când ai þoalele

ã lea ge malagambist nu mãi ºci sã

vorbeºci ca la Plugova. Vrei sã

minunezi babili cum o dai tu pe

nem þãºce ? Dacã ce caut bine pin

pozonare cred cã gasãsc biletu pe

care þî l-o cumparat tat-tu când ai

mers mãi întâi cu trenu.

Tonul ºugubãþ, zâmbetul larg

ºi nevinovat, sclipirea ghiduºã din

ochi te îndemnau parcã sã-i dai

rãspuns, aºa cã unii se pãcãleau ºi

încercau sã susþinã schimbul de

replici. Vai de capul lor! Toþi plecau

cu coada între picioare ºi cu un rânjet

ce se vroia zâmbet pe faþa înroºitã.

Intensitatea culorii depindea, cred, de

lungimea dialogului angajat cu nana

Ion.

ªi, ca sã revin, am tras cu

urechea la ce povestea.

-Dupã o sarã în care n-am

întâlnit pe nici unu sã ne roage cu o

bere, mergeam amarâþ spre cãmin

dor-dor s-o ivi ceva. Ierea prea

gevreme sã ce culci ; sã mãi stai în

oraº ºî sã-þ faci sânge rãu când îi vez

pe alþî la mesã iar nu ierea bine.

Narodu ãla ge Cuþãr, îl ºciþ,

colegu meu ge la Domaºnea, ãla care

o stat o saptamânã la mine acu un

an, ma trage ge mânecã.Cu o mutrã

„m iratã ”  º î cu

gegetu îndreptat

spre ceri zâce :

-Ioanee, uitã-ce

mã aia nu-i o navã

cosmicã ?

-Unge-i mã ? zâc

eu cu ochii la ceri.

-Ei pe dracu, cum

n-o vez ? Uice

cum luminã când

ºî când înt-ãlea

doauã stãle, ãlea

care aratã una

spre Domaºnea ºî ailaltã spre

Plugova.

Fiincã asta s-o întâmplat

dupa Gagarin ºi Laica unge nu sã

adunã lume lânga noi sã vadã

minunea, numa aºa ge mulþ cã dupa

o vreme s-or oprit ºî marºânili. Când

s-o îngroºat gluma ºi am înþales cã

pucem sã dãm ge dracu ne-am fofilat

pintra curioº ºî duº am fost, mãi ales

cã un cocoº ge miliþan cu piºcoanea

în gurã venea spre gramada ge fraieri

dând gin mâni. În urma noastrã sã

auza „doi studenþi”, „mincinoºi”, „daþi

dracului” ºî ce o fi mãi fost cã noi am

cam tulit-o  ge acolo.

Dupã ce s-au mai domolit

râsetele ºi unul încerca sã spunã ºi el

una ºoadã, o maºinã fainã, lungã,

latã, cum numai strãinii aveau s-a

oprit în dreptul nostru. Înalt, elegant,

blond, þanþoº ºi bãþos neam þul turuia

ceva pe pãsãreasca lui. Ce o fi vrut,

Dumnezeu ºtie. Când a încercat sã

contribuie ºi cu mâinile la conversaþie,

nana Ion, în þinuta lui „de galã”, a ieºit

în faþã ºi i-a rãspuns pe limba lui.

Spã lãcitul a rãmas interzis. Cu gura

cãscatã se uita la „arãtarea” care i-a

dat informaþiile.  La un moment dat a

încercat sã mai spunã ceva dar a

renunþat, a mormãit dând din cap ºi,

ca lovit de tren s-a urcat în maºinã.

Dus a fost.

-Mã Ioane cred cã pe ãsta l-ai

dat gata mãi mult cu þoallili gecât cu

vorba, zice unul.

ªi altul :

-Dupa mutra ce o avea când

s-o suit în marºânã mira-maº sã nu

facã accident panã unge s-o duce.

-Tu crez cã neam þu-i vãrã-tu

Laie, ãla care dupa ce s-o vazut cu

carnetu în pozonari o belit ge coajã toþ

iaguþî ge pe marginea drumului panã

la Migie, zice nana Ion.

Hohotele de râs aduceau alþi

curioºi sã vadã ce-i acolo.

Nana Ion cãtre mine : 

      -ªî unge zâci cã ce duci? La

coperativã? Hai cã merg ºî eu în sat.

Am plecat împreunã agale, eu

mândru cã-mi dã importanþã.

Gheorghe Mirulescu

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

Din caier încâlcit de nouri

Toarce vântul

Fire lungi de ploaie.

Fluºturatici fulgi de nea

S-ar aºeza-n noroi,

Dar cum li-e silã -

Se ridicã iar

ªi zboarã sã-ºi gãseascã

Cuib de ramuri.

Vânt ºi-i frig -

Iar mugurii

Prea lacomi de luminã

Îºi zgulesc acum

Urechile în guler. 

Lucian BLAGA

Martie 
Din caier încâlcit de nouri

Toarce vântul
Fire lungi de ploaie.

FluÕturatici fulgi de nea
S-ar aÕeza-n noroi,
Dar cum li-e sil| -

Se ridic| iar
Ôi zboar| s|-Õi g|seasc|

Cuib de ramuri.
Vânt Õi-i frig -

Iar mugurii
Prea lacomi de lumin|

ÎÕi zgulesc acum
Urechile în guler. 

Lucian BLAGA



VESTEA de Mehadia 16

 

c

Un tip vine la magazin sã

cumpere un cadou de 8 Martie.

Vânzãtoarea îl întreabã:

 - E pentru soþie sau doriþi ceva

mai… scump?

(

- Iubito, ce cadou sã îþi iau de 8

Martie ?

 - Dragul meu, nu conteazã!

Important este sã aibã cutia de viteze

automatã!

(

Doi barbaþi discutau:

 -    Ce i-ai luat soþiei tale de 8 Martie?

 - I-am luat niºte bani din portofel.

    (
Un ascultator sunã la radio.

 -Bunã ziua!

 -Bunã ziua! Vã ascultãm.

 -Am gãsit un portofel cu 15.000 de

euro ºi un buletin de identitate

pe numele Marius Moldovan....

 -Aºa, ºi?

 -Pãi... aº vrea sã-i ofer o dedicatie

muzicalã 

TIPAR: Editura TIPOIMPEX-RADICAL, Drobeta Tr. Severin,str. I.C.Brãtianu,nr.1


