
FONDATORI: IANCU PANDURU ªI GRUIA CINGHIÞÃ

Adresa redacþiei: Mehadia, str.Principalã (sediul Primãriei)

Telefoane: 0255 523337, 0733177374, 0745919432, 0720025844

e-mail: vestea.de.mehadia@gmail.com     Pagina web: http://vestea.wordpress.com

     REDACTOR ªEF: Gruia CINGHIÞÃ                         REDACTOR ªEF ADJUNCT: Gabriel BÃBUÞ

            Colegiul redacþional: Constantin VLAICU (secretar general de redacþie), Ionela Mihaela DOMILESCU,

Mirela TURCULEANU, Iohana ZIMBRAN, Ion (Nicã) DRÃGAN, Gheorghe MIRULESCU, Viorel IANCUÞA, 

Pavel PANDURU (Prigor), Vasile BARBU (Uzdin)

NUMÃRUL 8 , august  2013 -   PAGINI: 20 -    PREÞ: 2 lei

REVISTÃ DE ATITUDINE CIVICÃ ªI CULTURÃ TRADIÞIONALÃ 

PERIODIC LUNAR EDITAT DE PRIMÃRIA ªI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

MEHADIA, CARAª-SEVERIN

                  

Nedeia

Î
ntre aºezãrile referenþiale din

jude þul Caraº -Sever in , se

rânduieºte la loc de cinste

comuna Mehadia, cu satele aparþinãtoare,

Plugova, Valea Bolvaºniþa, Globurãu, cele

patru localitãþi fiind adevãrate perle ale

Banatului de Munte, ele fac parte din salba

satelor cãrãºene.

Anul acesta, Nedeia am venerat-o în data

de 20 iulie, de Sfântul Ilie, la Mehadia, ºi în

15 august la Plugova, urmând ca în celelalte

localitãþi, Valea Bolvaºniþa ºi Globurãu, sã le

sãrbãtorim în luna septembrie.

În demersul meu, ºi al Consiliului Local, ne-

am gândit la tineretul Mehadiei, un tineret

dornic de cânt ºi joc, sã aducem o muzicã

bunã, de calitate, pe mãsura pretenþiilor

locuitorilor de la Mehadia.

A fost ºi s-a dus ºi Sfântul Ilie 2013, am

sãrbãtorit cu toþii Nedeia la Mehadia,

împreunã cu formaþia de muzicã popularã

TIMIªUL JUNIOR, alãturi de soliºtii vocali

Andreea Surdea ºi Andrei Alecuºan.

Primãria, primarul ºi Consiliul Local, au þinut

seama de doleanþele cetãþenilor, ºi cu efort

financiar au adus una dintre cele mai tinere

ºi renumite formaþii de muzicã popularã din

Banat.

Ne bucurãm cã sãtenii noºtri, precum ºi

oaspeþii lor-,,goºtii”, alãturi de tineretul din

Mehadia, s-au sim þit foarte bine pânã în zorii

zilei, aceasta fiind o mulþumire sufleteascã

pentru noi, organizatorii.

Doresc sã mulþumesc ºi pe aceastã cale

tuturor sponsorilor de pe raza comunei care

ne-au ajutat financiar la organizarea ºi

sãrbãtorirea nedeii la Mehadia.

Pe 15 august, de Sfânta Fecioarã Maria, am

sãrbãtorit Nedeia la Plugova, alãturi de cea

mai cunoscutã ºi strãlucitã formaþie de

muzicã popularã din Banat, condusã de

reputatul solist Petricã Miulescu-Irimicã.

Anul acesta, conform tradiþiei la Plugova,

alãturi de de Primãrie ºi Consiliul Local, au

fost ºi cei din generaþia anului 1963,

absolvenþi ai ªcolii Generale din Plugova,

promoþia 1978.

Sãrbãtoarea a început în Sfânta Bisericã,

continuând la ªcoala Generalã din Plugova

cu întâlnirea absolvenþilor clasei a VIII-a din

anul 1988 (din cei 18 absolvenþi au fost

prezenþi doar 7), cu cadre didactice,

învãþãtori ºi profesori.

Întâlnirea a avut loc într-o atmosferã

deosebitã, toþi cei prezenþi depãnând

amintiri de pe vremea când au fost elevi.

Seara, începând cu ora 21.00, a urmat jocul,

hora, pânã spre dimineaþã, cu Petricã

Miulescu-Irimicã ºi formaþia sa.

La Nedeia la Mehadia ºi la Plugova a fost

frumos, tinerii ºi vârstnicii au jucat Brâul ºi

Hora, Ardeleana ºi Doiul, au ascultat

cântece interpretate de membrii formaþiilor

de muzicã popularã.

Prin urmare, s-a þinut seama de faptul cã

Nedeia este una dintre cele mai frumoase

sãrbãtori de peste an. La Mehadia, precum

ºi în satele aparþinãtoare, pregãtirea ei

însemnând zile de muncã ºi de efort

financiar substanþial.

În luna septembrie, în localitãþile Valea

Bolvaºniþa º i Globurãu, se sãrbãtoreºte

Nedeia, primãria º i Consiliul Local fiind ºi

aici preocupate pentru buna organizare ºi

desfãºurare a acestor evenimente.

Manifestãrile de genul celor care au avut

loc, vor avea loc ºi în continuare: nedei,

simpozioane, zilele cetãþii.; ele ne dau

certitudinea cã satul românesc trãieºte încã,

ºi mai mult, are puterea de a rezista

împotriva dezinteresului faþã de valorile ºi

tradiþiile populare.

În calitate de primar, conducãtor al obºtii

sãteºti, voi cãuta ºi voi face tot ceea ce îmi

stã în putinþã pentru organizarea ºi

sãrbãtorirea pe viitor a tuturor acþiunilor

culturale ºi nu numai. Aºa sã-mi ajute

Dumnezeu!

Primar Iancu PANDURU

mailto:vestea.de.mehadia@gmail.com
http://vestea.wordpress.com
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U
na din sãrbãtorile

satului care a 

rãmas, peste ani,

mereu vie în viaþa spiritualã

a satului este fãrã îndoiala

nigeia. Ea este o sãrbãtoare

a întregii comunitãþi rurale ºi

chiar urbane, în ultimul timp

începând sã fie organizatã ºi

î n  o r a º e  ( T i m i º o a r a ,

C a r a n s e b e º ,  B ã i l e  –

Herculane, etc).

Aceastã sãrbãtoare

corespunde datei sfinþirii

bisericii locale, la noi la Sf.

Ilie. Ruga, cum mai este

cunoscutã, în nici o

parte a þãrii nu este

sãrbãtoritã cu mai multã

falã decât în Banat, ºi în

special în Banatul de

Munte.

O r g a n i z a r e a

acestei sãrbãtori a

satului, de obicei, cade

în sarcina „capãraºilor”.

Aceºtia sunt tineri ai

satului care adunã bani

de la fiecare casã cu

c a r e  t o c m e s c

muzicanþii. La noi, în

Mehadia, în ultimii ani

organizarea nigeii a fost

p re lu a tã  d e  c ã t re

Primãrie ºi Consiliul

Local.

Pregãtirea nigeii se

face cu multã râvna de cãtre

fiecare familie ºi este o mare

falã ca fiecare sã aibã câþi

mai mulþi „goºci”.

Petrecerea propriu-

zisã are desfãºurãri diferite

de la localitate la localitate.

Astfel, în unele sate cântã

muzica dupã-masa cam 4-5

ore, dupã care urmeazã jocul

care þine de obicei pânã cãtre

dimineaþã.

Cel mai important

moment al manifestãrii este

jocul din mijlocul satului, de

cele mai multe ori în faþa

bisericii, unde întreaga

suflare împreunã cu goºcii se

prinde în brâu, care e pornit

de oameni de vazã ai satului.

Un moment special al

nigeii este „jocul de pomanã”.

Familiile celor care au decedat

în anul ce a trecut de la nigeia

precedentã  º i  pânã  la

momentul respectiv vin la joc

cu lumini ºi bãuturã pe care le

împart dansatorilor. Membrii

fa m i l ie i  c e lu i  d is p ã ru t

„placesc muzica sã cânce” în

amintirea acestuia. Înainte de

începerea jocului se anunþã:

„Jocul ce urmeazã sã fie de

pomanã lui x. Dumnezeu sã îl

hogineasca!”. Dupã primul

joc, de obicei brâul, toþi

d a n s a t o r i i  s e  o p r e s c ,

pãstreazã un moment de

reculegere ºi, cu lumânãrile

aprinse, ascultã o doinã „de

pomanã” în memoria celui

dispãrut, dupã care jocul

continuã.

ªi în acest an, la

Mehadia sãrbãtoarea satului

prilejuitã de Hramul bisericii

noastre, Sfântul Ilie, s-a

b u c u r a t  d e  m o m e n t e

deosebite. De câþiva ani buni

"cãpã raº i i"  P r im ã r ia  º i

Consiliul Local, în frunte cu

prim aru l nostru ,  Iancu

Panduru, s-au îngrijit cã

petrecerea celor din sat, dar

ºi a numeroºilor invitaþi, din

alte localitãþi sã fie una de

neuitat.

La sãrbãtoarea noastrã

din acest an, cei veniþi în

numãr mare în parcul din

centrul satului s-au putut

b u c u r a  d e  s u n e t e l e

fermecãtoare ale orchestrei

de muzicã popularã "Timiºul"

din Timiºoara, iar dansul plin

de voie bunã a þinut pânã în

zorii zilei. A doua zi s-a

desfãºurat sub sem nul

a c e l e i a º i  a t m o s f e r e

încântãtoare, participanþii

dând dovadã de faptul

cã ºtiu sã se bucure de

cântece ºi de joc, aºa

cum le stã în fire

,,meginþilor”.

U n  c u v â n t

d e o s e b i t  d e s p r e

membrii formaþiei care

au dat dovadã de un

înalt profesionalism, im

ciuda vârstei destul de

tinere a membrilor.

Este o formaþie despre

care cu siguranþã se va

vorbi mult ºi de aceea

cred cã trebuie sã

amintim câteva cuvinte

despre ea. Înfiinþatã în

2010, este alcãtuitã din

tineri deosebiþi de talentaþi,

absolvenþi ai Conservatorului

sau ai Liceului de Muzicã.

Alãturi de soliºtii vocali Alex

Surdea ºi Andreea Aleusan,

membrii orchestrei: Remus

N o v a c - s a x o f o n ,  A r d e i

Muntean-saxofon sopran,

Radomir Jovanovic-armonicã

sârbeascã, Darius Darabant-

orgã, Darius Matei-tobe ºi

Petru Pervulescu-inginer de

sunet, au dovedit cã alegerea

Primãriei din acest an a fost

una deosebit de reuºitã.

Prof. Gruia CINGHIÞÃ
Mehadia, 20 iulie 2013
____________________

N I G E I A   L A   M E H A D I A
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CULTUL
EROILOR

VEªNICI ÎN
CONªTIINÞA
ROMÂNILOR

Î
n fiecare an, la 40 de zile
de la Sfintele Paºti,
românii sãrbãtoresc

Înã l þarea Domnului.  Prin
hotãrârea Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române din
anii 1999 ºi 2001, sãrbãtoarea
Înãlþãrii Domnului a fost
consacratã ca zi a
Eroilor.

În aceastã
z i ,  în  t oa t e
bisericile din þarã
ºi din strãinãtate
s e  f a c e
pomenirea tuturor
eroilor români
cãzuþi de-a lungul
veacur i lor  pe
toate câmpurile
de luptã pentru
credinþã, libertate,
pentru apãrarea
þãrii ºi întregirea
neamului. În spiritul tradiþiei
europene, aceastã zi a fost
proclamatã º i sãrbãtoare
naþionalã a poporului român.

Lumina Mântuitorului Iisus
Hristos ºi tãria pentru credinþã
sunt mãrturisite, peste veacuri, de
imensa capacitate de sacrificiu a
eroilor neamului, cãzuþi în cele
douã Rãzboaie Mondiale, dar ºi în
Rãzboiul de Independenþã.

În aceastã zi, glasul
clopotelor va purta în aer apelul
solemn pentru recunoºtinþã pânã
în cele mai îndepãrtate colþuri de
pe pãmânt, oriunde au murit
pentru þara eroii cu nume ºi fãrã
nume.

Sã ne închinãm ºi noi, toþi
copiii strãbunilor noºtri martiri, cu
adâncã emoþie ºi respect, în faþa
jertfei celor ce au fãurit poporul
român ºi au apãrat cu preþul vieþii

lor graniþele Patriei ºi sã presãram
pe mormintele eroilor lacrimile
recunoºtinþei, aprinzând, totodatã,
o lumânare care sã le lumineze

calea veºniciei.

Cultul eroilor la români,
acordarea respectului cuvenit ºi
pomenirea din generaþie în
generaþie a celor cãzuþi pe
câmpurile de luptã pentru
apãrarea þãrii, fac parte din
conºtiinþa, sufletul ºi credinþa
româneascã.

Prof. Ionela DOMILESCU,
Director-adjunct al Liceului

Tehnologic „N.S. de Haþeg”,
Mehadia

TESTAMENTUL EROILOR

Cu preþul vieþii voastre ºi al sângelui vãrsat,
Am biruit duºmanii ºi patria- am salvat;
Moºia noastrã scumpã, aºa cum fuse odatã
V-o dãm ca moºtenire de voi a fi pãstratã!

Din Dunãre la Nistru, din Tisa pân’ la Mare,
Este a voastrã þarã: E România Mare!
Cu bogãþii ascunse, ogoare- mbelsugate
Cu codri verzi ºi dealuri, livezi îmbãlsãmate!

De-acum e rândul vostru: Munciþi fãrã-ncetare
Fãcând din ea grãdinã, un cuib de rai sub soare!
Uniþi în gând ºi-n fapte, crezând în Dumnezeu
Goniþi din suflet vrajbã, nãdãjduiþi mereu!

Pe duºmani sã-i înfrângeþi când vor mai cuteza
Sã vie asupra voastrã hotare-a schimba!
În veci de veci lozinca: „Pe-aicea nu se trece!”
Sã aibe tot Românul ºi capul sã nu-ºi plece!

Preot militar POPESCU MIHAI, în „Catehismul

ostaºului creºtin”, 1937
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MIHAI EMINESCU

M
ihai Eminescu este poetul
cel mai reprezentativ al
literaturii române, „poetul

nepereche” cum îl numea George
Cãlinescu, creator al unei opere
care strãbate timpul cu o forþã
mereu actualã, trãind permanent
în mintea ºi sufletul tuturor
românilor.

Prin tot ce a creat,
Eminescu a rãmas un model
profund, influenþa covârºitoare ºi
frumuseþea expresivã a limbajului
sãu poetic jalonând principalele
elemente de recunoaºtere a
spiritului naþional.

Marele poet reprezintã în
poezia românã un dublu reper:
de valoare, luatã în absolut,
înscriindu-se astfel printre marile
spirite ale culturii universale
(Dante, Goethe, Victor Hugo) ºi
de specific naþional, ca unicã
ipostazã a sufletului românesc în
creaþia poeticã a lumii.

Ce a adus hotãrâtor
Eminescu în literatura noastrã
e s t e  c o p l e º i t o a r e a  l u i
personalitate. În definirea
personalitãþii sale, s-a accentuat
de multe ori ideea cã a fost un
„om al timpului modern” (Titu
Maiorescu, „Direcþia nouã în
poezia ºi proza românã”, 1872).

Mihai Eminescu s-a
remarcat de la început prin
câteva însuºiri care au contribuit
la procesul de întemeiere

modernã a culturii române din a
doua jumãtate a secolului al XIX-
lea. Pe lângã inteligenþa
extraordinarã, alãturi de o
memorie uimitoare, l-a caracterizat
o mare curiozitate intelectualã. A
cercetat viaþa poporului, limba ºi
folclorul, a studiat filosofia
europeanã, izvoarele istorice ale
românilor, a cercetat problemele
economiei. Din aceastã atitudine
der ivã  o  a l tã  t rãsã t u rã
impresionantã: cultura de o
vastitate copleºitoare.

Între înzestrãrile de bazã
ale lui Eminescu, esenþial
rãmâne farmecul limbajului sãu
poetic. Niciodatã pânã la el,
limba romanã nu a sunat atât de
armonios, atât de natural ºi de
firesc. Prospeþimea ºi naturaleþea
limbajului sãu poetic îºi are
punctul de plecare în credinþa
acestuia cã „limba veche” este o
temelie pentru toate noile ei
înfãþiºãri. El a intuit în mod genial
cã limbajul poetic trebuie sã
porneascã de la poezia popularã
ºi de la vechile texte. ªi poezia sa
este plinã de aceste influenþe care
au dus la unicitatea exprimãrii sale
poetice.

Prin acest limbaj propriu,
Eminescu ºi-a fixat în eternitate
opera, care, la rândul ei, a impus
o înfãþiºare a limbii române ca cea
mai importantã a literaturii noastre
moderne.

Mihai Eminescu a fost o
personalitate copleºitoare care i-a
impres iona t  pu te rn i c  pe
contemporani prin inteligenþã,
memorie, curiozitate intelectualã,
cultura de nivel european ºi prin
farmecul limbajului.

Poet prin vocaþie, dar ºi un
ziarist prin profesiune, Eminescu a
fost un om al timpului sãu, implicat
prin toate fibrele gândirii ºi simþirii
sale în viaþa poporului român,
preocupat de destinul ºi de bunã
lui existenþã, analizând cu
clarviziune ºi simþ critic societatea
contemporanã, statul, politica,
mentalitãþile, instituþiile publice,
cãile progresului. Ziarist cu idei,

temut, Eminescu a fost un artist-
cetãþean, gânditor al neamului
sãu, cel mai mare pe care l-a
avut secolul al XIX-lea.

Imaginea lui s-a reflectat
contradictoriu în conºtiinþa
publicã, a trecut ca un meteor pe
firmamentul poeziei, dar fixat de
posteritate LUCEAFÃRUL poeziei
noastre, în poezia românã
rãmânând „expresia cea mai
înaltã a regãsirii poporului
r o m â n  î n  p r op r i a  sa
spiritualitate” (Eugen Todoran,
„Mihai Eminescu. Epopeea

românã”).

Prof. Gruia CINGHIÞÃ

O
fotografie fãcuta în grabã la
Praga avea sã devinã peste ani
emblema lui Eminescu. Acest

portret realizat în anul 1869, în Piaþa
Sf. Wenceslas, atunci când Eminescu
avea 19 ani, a reuºit sã-ºi impunã

supremaþia. Aºa îl cunoaºtem noi pe
Eminescu: profil aproape sculptural,
frunte înaltã, pãr pe spate, papion.

continuare în pag. 5 .

Autorul celei mai
cunoscute fotografii a
lui Eminescu e un ceh!
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. urmare din pag. 4
Autorul este un fotograf ceh Jan

Tomas, cunoscut de cã tre
personali tãþ i le  culturale ale
momentului. N-avea cum sã
bãnuiascã Tomas cã fotografia
realizatã de el va reprezenta mai
târziu portretul oficial al scriitorului; nu
mi-l puteam închipui astãzi pe
Eminescu altfel decât în fotografia lui
Jan Tomas din Praga. Dintre autorii
care s-au aplecat asupra pozei, unii
cred cã i-a fost necesarã lui
Eminescu pentru dosarul de înscriere
la Universitatea Carolina. Totuºi,
Henriette (Harieta) Eminescu
menþioneazã într-o scrisoare
adresatã Corneliei Emilian cã fratele
ei s-a fotografiat pentru „hatârul”
Veronicãi. În epocã, întâia fotografie
a lui Mihai Eminescu n-a fost
perceputã ca imagine absolutã, ci a
fost vãzutã ca o fotografie reuºitã de
tinereþe: „Portretul, despre care
vorbim ºi pe care l-am vãzut într-o
excelentã reproducere (dupã original)
la d. A. C. Cuza, ne dã impresiunea
unui frumos tânãr, care dacã nu
aduce prea mult cu poetul de mai
târziu aratã desluºit caracterele
fizionomice ale acestuia. Ras la
mustãþi ºi cu pãrul mare –
reminiscenþe ale vieþii de actor –
Eminescu ni se înfãþiºeazã deja cu
figura-i distinsã: cu capul cezarian, cu
ochii luminoºi, visãtori, cuminþi, cu
gura expresivã, cu toate trãsãturile
feþei cã ieºite din inspiraþia unui mare
artist al armoniei plastice” (Ion
Scurtu, 1904).

Mihaela Stanciu, Revista
„Historia”, nr. 129, septembrie-
octombrie 2012, pagina 33

CE-ÞI DORESC EU ÞIE, DULCE

ROMÂNIE   

Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie,

Þara mea de glorii, þara mea de dor?

Braþele nervoase, arma de tãrie,

La trecutu-þi mare, mare viitor!

Fiarbã vinu-n cupe, spumege pocalul,

Dacã fiii-þi mândri aste le nutresc;

Cãci rãmâne stânca, deºi moare valul,

Dulce Românie, asta þi-o doresc.

Vis de rãzbunare negru ca mormântul

Spada ta de sânge duºman fumegând,

ªi deasupra idrei fluture cu vântul

Visul tãu de glorii falnic triumfând,

Spunã lumii large steaguri tricoloare,

Spunã ce-i poporul mare, românesc,

Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare,

Dulce Românie, asta þi-o doresc.

Îngerul iubirii, îngerul de pace,

Pe altarul Vestei tainic surâzând,

Ce pe Marte-n glorii sã orbeascã-l face,

Când cu lampa-i zboarã lumea luminând,

El pe sânu-þi vergin încã sã coboare,

Guste fericirea raiului ceresc,

Tu îl strânge-n braþe, tu îi fã altare,

Dulce Românie, asta þi-o doresc.

Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie,

Tânãrã mireasã, mamã cu amor!

Fiii tãi trãiascã numai în frãþie

Ca a nopþii stele, ca a zilei zori,

Viaþa în vecie, glorii, bucurie,

Arme cu tãrie, suflet românesc,

Vis de vitejie, falã ºi mândrie,

Dulce Românie, asta þi-o doresc!

CRITICILOR MEI

Multe flori sunt, dar puþine

Rod în lume o sã poarte,

Toate bat la poarta vieþii,

Dar se scutur multe moarte.

E uºor a scrie versuri

Când nimic nu ai a spune,

Înºirând cuvinte goale

Ce din coadã au sã sune.

Dar când inima-þi frãmântã

Doruri vii ºi patimi multe,

ª-a lor glasuri a ta minte

Stã pe toate sã le-asculte,

Ca ºi flori în poarta vieþii

Bat la porþile gândirii,

Toate cer intrare-n lume,

Cer veºtmintele vorbirii.

Pentru-a tale proprii patimi,

Pentru propria-þi viaþã,

Unde ai judecãtorii,

Ne'nduraþii ochi de gheaþã?

Ah! atuncea þi se pare

Cã pe cap îþi cade cerul:

Unde vei gãsi cuvântul

Ce exprimã adevãrul?

Critici voi, cu flori deºerte,

Care roade n-aþi adus -

E uºor a scrie versuri

Când nimic nu ai de spus.

LA STEAUA

La steaua care-a rãsãrit

E-o cale-atât de lungã,

Cã mii de ani i-au trebuit

Luminii sã ne-ajungã.

Poate de mult s-a stins în drum

În depãrtãri albastre,

Iar raza ei abia acum

Luci vederii noastre,

Icoana stelei ce-a murit

Încet pe cer se suie:

Era pe când nu s-a zãrit,

Azi o vedem, ºi nu e.

Tot astfel când al nostru dor

Pieri în noapte-adâncã,

Lumina stinsului amor

Ne urmãreºte încã.

DINTRE SUTE DE CATARGE

Dintre sute de catarge

Care lasã malurile,

Câte oare le vor sparge

Vânturile, valurile?

Dintre pasãri cãlãtoare

Ce strãbat pãmânturile,

Câte-o sã le-nece oare

Valurile, vânturile?

De-i goni fie norocul,

Fie idealurile,

Te urmeazã în tot locul

Vânturile, valurile.

Nenþeles rãmâne gândul

Ce-þi strãbate cânturile,

Zboarã vecinic, îngânându-l,

Valurile, vânturile.

Mihai EMINESCU
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Iatã-ne din nou martorii

unui nou sfârºit de an ºcolar!

Muntele ne aºteaptã. La fel ºi

marea…a sosit atât de mult

aºteptata vacanþã de varã! Pentru

unii dintre elevi vacanþa va începe

cu adevãrat în luna iulie ºi mã

refer  aici la copiii din clasele a

VIII –a. Absolvenþii claselor a XII-a

îºi vor petrece majoritatea

timpului destinat vacanþei 

pregãtindu-se pentru examene –

mai întâi bacalaureatul, apoi

admiterea la facultate. Le dorim

tuturor succes!

Astãzi, 20 iunie 2013, în

curtea Liceului Tehnologic din

Mehadia este agitaþie mare.S-au

strâns din nou, ca în fiecare an,

cu mic , cu mare, pãrinþi, bunici ºi

pitici pentru a le fi alãturi celor

care  pe parcursul anului ºcolar

au muncit din greu pe bãncile

ºcolii ºi îºi vor primi astãzi

rãsplata, mult râvnita diplomã,

fructul eforturilor lor. 

Sfârºitul anului ºcolar este

un moment destul de dur pentru

cei care nu au reuºit sã gãseascã

în ºcoalã aliatul perfect pentru o

dezvoltare armonioasã. Eºecul

ºco lar  b lo ch eaz ã  evo lu þ ia

personalã a elevului, care ajunge

în cele din urmã sã-ºi piardã

încrederea în sine ºi în cei din

jurul sãu. Dacã în timpul anului

ºcolar, dialogul între copil-

familie-ºcoalã a fost dificil sau

practic inexistent ºi dacã nu s-au

luat mãsurile necesare la

momentul oportun, este aproape

imposibil ca elevul sã fie

recuperat ºi sã se regãseascã pe

listele premianþilor. 

Ar fi minunat ca în fiecare

an majoritatea elevilor sã se

regaseascã printre premianþi, sã-

ºi audã numele strigat în faþa

tuturor, sã primeascã aplauze ºi

laude pentru munca depusã. Din

pãcate realitatea este alta. La

fiecare început de an ºcolar copiii

fac promisiuni pãrinþilor cum cã

vor fi mult mai buni decât în anii

precedenþi, vor învãþa mai mult,

vor asculta ºi vor încerca sã se

autodepãºeascã. Nu mulþi se þin

însã de cuvânt, iar cu fiecare an

care se sfârºeºte, se încheie câte o

etapã din procesul de instruire

precum ºi  ºansele ca aceºti copii

mai puþin ambiþioºi sã devinã mai

sârguincioºi. La începutul anului

ºcolar, totul pare uºor, însã pe

parcurs materia devine mai greu

de parcurs fãrã o implicare totalã..

Dacã elevii au absentat sau nu ºi-

au dat interesul în cadrul

procesului de învãþare, este

normal sã nu mai poatã recupera

deoarece le lipseºte esenþialul. Din

pãcate indiferen þa fa þã  de

învãþãmânt a atins cote alarmante.

Este trist cã s-a ajuns la aceastã

situaþie în aceste vremuri când

tehnologia a evoluat enorm,  când

existã atâtea surse de informare ºi

educare. Elevii noºtri ar trebui sã

,”zbârnâie” la ºcoalã, asistaþi fiind

d e  c a l c u la to a r e ,  i n te rn e t ,

dicþionare electronice, manuale

inteligent structurate, etc.  Dar din

pãcate, nu se întâmplã aºa, iar

rezultatele le vedem la festivitatea

de premiere.

Astãzi  însã, este o zi

specialã pentru cei care au învãþat

în anul ºcolar 2012-2013 ºi care

meritã aprecierea noastrã a

tuturor. În prezenþa domnului

director Mihaiþã Feneºan ºi a

colectivului de profesori al Liceului

Mehadia, mult aºteptatele diplome

pentru rezultate deosebite la

î n v ã þ ã tu rã  s u n t  î n m â n a t e

proprietarilor de drept, care, cu

emoþie ºi mândrie, mulþumesc din

priviri tuturor ºi aleargã spre

parinþi ºi prieteni pentru a se

lãuda. 

Mã bucur alãturi de fiecare

elev în parte ºi îi împãrtãºesc

emoþia, însã mã încearcã ºi un

sentiment de tristeþe când mã

gândesc la majoritatea elevilor, la

cei care nu sunt  menþionaþi astãzi,

aici. Poate la anul ?

                                       
Prof. Mirela Turculeanu

Dãscãliþa mea,
dãscãliþa noastrã!

Mã adresez în acest fel
tuturor consãtenilor mei din
Megie, Bãile Herculane, Plugova
ºi Valea Bolvaºniþa, foºtilor elevi
ºi mai târziu colegi cu dãscãliþa
lor. 

Acum dãscãliþa noastrã nu
mai este decât în inima ºi sufletul
nostru. A trecut la cele veºnice la 
14.03.2010 la Timiºoara, unde ºi-
a petrecut ultimii 15 ani din viaþã
alãturi de fiul ºi nepoþii ei dragi,
Florina ºi Ionuþ.

Ne amintim cu drag de
învãþãturile primite dar ºi de
observaþiile care ne-au fost de
mare folos în viaþã.

Am avut-o învãþãtoare
începând cu clasa a II-a (1947)
iar apoi dirigintã pânã în clasa
VII-a. Îmi amintesc cu bucurie
prima zi de ºcoalã ºi cu durere în
suf let despãrþ i rea pentru
totdeauna de dãscãliþa mea
dragã, sclipitor de frumoasã ºi
inteligentã.

În prima zi de ºcoalã a
clasei a II-a, d-na învãþãtoare ne-
a cerut sã scriem pe tãbliþã cum
se cheamã satul nostru. Unii au
scris Mehadia, iar cei mai mulþi
„Megia”. Mihãiþã Lalescu (copilul
doctorului) a  pus cã þãranii spun
Megie iar domnii spun Mehadia.
Dãscãliþa noastrã ne-a spus cã
satul nostru are douã denumiri:
una oficialã, Mehadia, ºi a doua
denumire, popularã, „Megia”.
Mihãiþã a fost apostrofat cu
blândeþe ºi atenþionat sã nu mai
facã diferenþã între domn ºi þãran.
Am amintiri multe ºi frumoase
despre dãscãliþa mea, dar acum
doresc sã fac o scurtã biografie a
Dãscãliþei Drãgãlina Floarea.

Cu 98 de ani în urmã, la
17 august 1912, se nãºtea la
Megia (aºa cum îi plãcea sã
spunã) din pãrinþii Dumitru ºi 

continuare în pag. 7 .

A venit iarãºi vacanþa!
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Marta Þepeneag, d-na noastrã
învãþãtoare.

A absolvit în anul 1933
ºcoala normalã de învãþãtori din
Tr. Severin.

La 4 august 1935 s-a
cãsãtorit du Dragalina Ion,
învãþãtor la ºcoala din Mehadia,
care a moºtenit de la strãmoºi
dragostea de patrie, curaj ºi spirit
de sacrificiu. În timpul celui de al
doilea rãzboi mondial, în calitate
de ofiþer al armatei române, la
primele lupte este rãnit, iar dupã
vindecare a fost trimis din nou pe
front. Este rãnit a doua oarã,
urechea fiindu-i sfârtecatã de o
schijã. Ia parte la luptele din
Ungaria ºi Cehoslovacia iar la 23
februarie 1945, un glonþ îl rãneºte
grav ºi moare pe masa de
operaþie. A fost înmormântat în
comuna Seley, la poalele
munþilor Tatra din Cehoslovacia.

A rãmas singurã cu fiul
sãu, dobândind calitatea de
vãduvã de rãzboi ºi nu s-a mai
cãsãtorit.

În perioada celui de Al
Doilea Rãzboi Mondial,în calitate
de învãþãtoare la ºcoala din
Mehadia, s-a îngrijit de hrana
unor elevi a cãror familii erau
strâmtorate datoritã plecãrii la
rãzboi a taþilor. A dat dovadã de
responsabilitate ºi mult suflet,
dãruind copiilor nevoiaºi atât

hranã cât ºi dragoste maternã.
A continuat activitatea la

ºcoalã ca învãþãtoare ºi dirigintã a
multor generaþii de elevi care îºi
amintesc cu drag de învãþãturile
pr imite. Dupã terminarea
rãzboiului ºi instaurarea noii

d i c t a t u r i ,
dãscãliþa noastrã
ne-a spus cã
r u g ã c i u n e a
„Tatãl nostru”
trebuie sã o
spunem în gând
iar noul salut
e s t e  „ B u n ã
dimineaþa” º i
„Bunã ziua”.
Eram prea mici
sã înþelegem de
c e .  S - a
pensionat dupã
35 de ani la
c a t e d r ã
i m p u n â n d

întotdeauna respect ºi iubire.
Suferinþa pricinuitã de

demolarea casei în care ºi-a
petrecut 53 de ani din viaþã,
urmatã de pierderea unicului fiu în
anul 2005, rãpus de o cruntã ºi
nemiloasã boalã, a marcat-o pe tot
restul vieþii.

Am condus-o pe ultimul
drum la 16 martie 2010, unde se
odihneºte lângã fiul ei cel drag pe
care l-a crescut cu dragoste ºi
responsabilitate ºi unde nepoþii ei,
Florina ºi Ionuþ, împreunã cu
familia rãmasã îndureratã, îi pun
mereu flori aºa cum
îi era ºi numele,
„Floarea”.

S ã  n e
amintim mereu cu
d r a g o s t e  º i
nostalgie de sufletul
mare ,  ca ld  º i
r ã b d ã t o r  a l
dãscãliþei noastre
dragi ºi sã ne rugãm
p e n t r u  o d i h n a
veºnicã.

Cornelia (Neli)
FENEªAN

MUNCA ªI ODIHNA

O  v i a þ ã  a c t i v ã

contribuie sem nificativ la

pãstrarea unei bune sãnãtãþi.

Este recunoscut faptul cã

sedentarismul ºi inactivitatea

au tendinþa de a scurta viaþa,

de aceea este esenþial faptul

cã orice om sã fie angajat într-

o ocupaþie activã.

Miºcarea în aer liber

es te neapã ra t necesarã

oricãrui om ºi, mai cu seamã,

acelora care desfãºoarã

activitãþi sedentare sau care

presupune un efort intelectual

susþinut.

Drumeþiile în naturã,

prin zone nepoluate pot avea

un efect considerabil, atât

asupra sãnãtãþii fizice, cât ºi

asupra unui psihic sãnãtos.

O bunã  sãnãtate

presupune o viaþã ordonatã cu

un program bine proporþionat

de activitate ºi odihnã. Odihna

presupune, atât pauzele din

timpul activitãþii, cât ºi odihna

nocturnã, sãptãmânalã, cât ºi

concediul anual.

Nerespectarea nevoii

de odihnã a corpului va avea

consecin þe grave asupra

întregului organism ºi mai ales

asupra sistemului nervos, care

pot persista toatã viaþa.

Nu neglijaþi odihna

nocturnã! (Atenþie tinerilor!)

Ec.  Ion Drãgan
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        ,, Cât de minunate sunt
lucrurile Tale, Doamne, pe toate cu
înþelepciune le-ai fãcut” spune
psalmistul. Una dintre aceste minuni

este ºi Þara Almajului, pãmânt
binecuvântat cu oasele ºi sângele
atâtor martiri ºi eroi. 
     Almajul, aºezat în partea de sud-
vest a României, judeþul Caraº-
Severin, este o depresiune intra-
montanã între munþii Semenicului la
nord ºi munþii Almajului la sud,
dispune de un potenþial natural ºi
antropic deosebit de variat ºi de
bogat. Munþii cu oferte turistice
bogate reprezentate de cel mai
complex ecosistem natural –
pãdurea. Peºterile din munþii Aninei,
Cheile Nerei (la intrarea ºi ieºirea
din Almãj), Cheile Miniºului, în
relief carstic, Cheile Prigorului ºi
Rudãriei, cascadele, izbucurile ºi
lacurile. Apoi potenþialul turistic
antropic ca o reflectare a
îndelungatei evoluþii a civilizaþiei
umane ºi a locuirii acestor meleaguri
de peste patruzeci de mii de ani,
precum ºi a interferenþelor culturale.
Deci, patrimoniul antropic cuprinde
o varietate semnificativã de
obiective: vestigii arheologice,
bisericile care troneazã imperial în
mijlocul satelor, mãnãstirea Almãj-
Putna, muzeele de istorie ºi
etnografie de la Eftimie-Murgu,
Bania ºi Sopotu-Vechi, expoziþiile

permanente de sculpturã ºi picturã, de
cusãturi naþionale de la liceul
Tehnologic din Prigor, monumentele
eroilor din toate satele, case
memoriale. Însã, obiectivul turistic

a n t r o p i c  c e l  m a i
semnificativ pentru spaþiul
rural almajan îl reprezintã
Muzeul Mulinologic (cele
22 mori la apã cu ciuturã)
de la Eftimie-Murgu, unic în
Europa ºi cu unicitate
pentru faptul cã sunt
funcþionale ºi astãzi. 
     Aceste oferte turistice se
pot vizita cu uºurinþã în
condiþiile unor cãi de acces
bune ºi foarte bune ºi un loc

de cazare ideal, la pensiunea Prigorel
din satul Prigor, a familiei Doru ºi
Simona Tocãniþã deschisã în
permanentã pentru turiºtii români ºi
strãini.
     Pensiunea Prigorel situatã, în
peisajul mirific al Þãrii
Almãjului, o zonã cu multe
obiective turistice, unele
unicate în þarã ºi în lume, pe
DN 57B lângã râul Prigor, la
poalele dealului Dâlma
Prigorului de unde se vede
întreaga vale a Almajului.
Este un loc ideal pentru
concediul dumneavoastrã ºi
cu siguranþã  veþi  fi
mulþumiþi de serviciile pe
care vi le oferã ºi care vã vor
asigura amintiri minunate. 
     Almãjul privit de pe dealul Dâlma
Prigorului apare ca un colier cu
cincisprezece perle formate din satele
almãjene deoparte ºi de alta a Nerei,
ce se vor aºeza în visteria sufletului
vizitatorului pentru totdeauna.
     Pensiunea Prigorel asigurã condiþii
moderne de cazare pentru toate
gusturile, cu o bucãtãrie tradiþionalã ºi
ecologicã dotatã cu produse bio
obþinute în grãdina proprie, cu
bucãtar-cofetar de înaltã calificare ºi

cu multã omenie.
     Pensiunea Prigorel pune la
dispoziþie turiºtilor o clãdire
principalã cu 4 camere ºi 6 cãsuþe.
Toate dotate cu televizor, internet ºi
baie. Are sala de mese cu 30 de
locuri, sala de ºedinþe, bucãtãrie –
toate racordate la sistem de încãlzire
centralã proprie. Are piscinã în aer
liber, grãtar în curte, terasã, foiºor,
colþ muzeistic de istorie ºi
etnografie, animale acceptate, pãsãri
ºi peºti, loc de joacã pentru copii.
Are douã microbuze pentru excursii
ºi vizite, închiriazã biciclete ºi
dispune de loc de parcare. 
     Pensiunea Prigorel, din Þara
Almãjului, este un loc care te
predispune la rugãciune ºi
contemplaþie. Te impresioneazã
bunul gust, rânduiala în care sunt
aºezate toate, coloritul florilor, pomii
ºi gazonul care dau frumuseþea
acestui loc rupt parcã din rai. Te

atrage prin ordine ºi curãþenie, peste
tot sunt flori ºi pomi. Locul are un
farmec aparte prin solemnitate,
sobrietate ºi prestanþã. Gradul de
confort creºte prin delicateþea ºi
dragostea cu care sunt înconjuraþi
vizitatorii de cãtre gazde. Aici,
armonia dintre culorile clãdirii ºi
verdele gazonului îþi dã o stare de
liniºte, iar florile cu zâmbet îngeresc
ºi trilurile pãsãrilor te duc cu gândul 
                    continuare în pag. 9 .

TURISM RURAL ªI ECOLOGIC ÎN ÞARA ALMÃJULUI
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la ordinea edenicã asigurând turiºtilor

pace ºi liniºte sufleteascã. Ei întâlnesc

aici un loc al tainicei dorinþe de

desãvârºire ºi al apropierii omului de

Dumnezeu. 

     Pornind de la pensiunea Prigorel
turiºtii intrând în contact cu natura ºi
locuitorii Þãrii Almajului aflã cã
binele omului nu constã în triumful
ideologiei hedoniste propovãduite de
cultura occidentalã, ci în pudoarea
virginalã gãsite în acest spaþiu sacru
ºi de reculegere, ºi la oamenii ieºiþi
din sufletul tradiþiei româneºti, care
încã ºtiu sã se bucure de un rãsãrit ºi
un apus de soare. 

     Aici aflã despre expresia supremã
a statorniciei în iubire ºi credinþã la

eroii ºi mucenicii care ºi-au sacrificat
averea, cariera ºi viaþa pentru limbã,
neam ºi credinþã. Aflã
c ã  f a mi l i a  e s t e
Trinitatea (triada) ºi  
cã relaþia dintre bãrbat
ºi femeie este relaþia
lui Dumnezeu cu
poporul sãu.
     Pelerinul aflã aici o
culturã  a Sfintei
Tradiþii româneºti care
funcþioneazã ca un
b lazon  în  or i ce
vremuri, mai ales în
acestea ale noastre
înºelãtoare, în care
suntem dispuºi “sã preferãm iluziile

parfumate adevãrurilor
seci”. Aici se gãseºte un
model cãlãuzitor pentru
toatã durata vieþii. Aflã cã
ra iu l  e s t e  o  casã
bãtrâneascã din satele
almãjene ºi cã sãlãºluieºte
în profunzimile sufletului
ºi ale lumii din Carpaþi.
     Almãjul creeazã o stare
de spirit turiºtilor, care le
face bine prin acel “suflu
vital” al muntelui. Aceastã
stare apare în contact cu

locuitorii zonei care se raporteazã la
munte ca la întregul din care ei însãºi

fac parte. Almãjenii au în fibra lor o
dimensiune a tradiþiei nepieritoare,

un calm al valorilor. Aici nu se
spune virtuate la pãcat pentru a
mulþumi pe pãcãtoºi. 

     Aºadar, toþi iubitorii de frumos sã
vinã la pensiunea Prigorel de unde
pot vizita cu uºurinþã satele almãjene
cu imense bogaþii lãsate de
strãmoºi,cã oferte turistice, dar ºi cu
activitãþi practice ca: morãrit,
pãstorit, ºezãtori, clacã etc, exemple
ºi modele adevãrate de sfinþenie ºi
umanitate.

                                                      
Prof. Pavel Panduru

CEAPA VERDE, ANTIALERGIC NATURAL

Având efect diuretic ºi depurativ, care regleazã activitatea glandelor ce secretã cortizon, ceapa verde este

consideratã un puternic antialergic natural, fiind un adevãrat depozit de substanþe vitale.

Pe lângã vitaminele B ºi C, potasiu, calciu, ceapa verde

are proprietãþi antibiotice ºi antivirale, fiind un protector al cãilor

respiratorii º i a plãmânilor, dar este totodatã un combatant al

tulburãrilor circulatorii, al bolilor cardiovasculare ºi al cancerului,

eliminând din organism metalele grele ºi alte substanþe nocive

preluate din alimente sau din aer.

Mai multe studii au demonstrat cã 140 gr de ceapã verde,

consumate zilnic, vor duce la scãderea glicemiei ºi a complicaþiilor

datorate diabetului. Ceapã verde, ca ºi usturoiul verde,

consumate zilnic, stimuleazã sistemul imunitar ºi distruge

virusurile gripale.

Alicina din bulb are proprietãþi anticoagulante,

împiedicând formarea cheagurilor de sânge.

Pentru a prevenii erupþiile de piele ºi fenomenele respiratorii specifice alergiei se recomandã consumarea

zilnicã a 6 fie de ceapã, mai ales în perioada polenizãrii, dar ºi atunci când organismul este expus cãldurii ºi

prafului.

Ec. Ion Drãgan 
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PROGREBLA

S
earã de varã seninã ºi
rãcocoasã. Stãm cocoþaþi pe
zidul de la podul ãl mare.

Întâmplãri de pe la ºcolile unde învãþãm,
bancuri, fotbal, câte ºi mai câte.
Vorbeam aproape toþi ºi nu asculta nici
unul. La un moment dat s-a ajuns la faza
aia când, dacã pleacã unul, pleacã þoþi.

O umbrã mare ºi legãnatã vine
dinspre casa lui Domãºneanu. Nana Ion
Florian. Brusc tãcere ºi feþe vesele. La
mijlocul ºirului de pe zid s-a fãcut imediat
un loc mai mare decât era nevoie. S-a
aºezat, a fãcut o glumã cu unul cu altul.
Râsete, altã viaþã.

- ªi ce ai mãi fãcut în ultimul
timp nana Ioane, cã nu ce-am mãi vazut
ge mult, îndrãznesc eu sã-l provoc ca
vecin ce-i eram.

- Nu m-ai prea vazut cã mi-s în
campanie agricolã cum zâce Scânteia.
Ca ºî voi. Ce zî îi az ? Miercuri ? Ai sã
va spun ce mi s-o întâmplat alaltãieri,
luni.

Duminicã sara, dupã ce m-am
încins cam mult la vorbã udã cu Ginu lu
Gincã, Nicu Buiadã, Nicu lu Ciutu ºî câþ
or fi mãi fost am plecat acasã bucuros cã
vegeam luna numa când ºî când. Dã
doamne o ploaie ma rugam eu în gând.

- Cum vine aia vorbã udã ?
întreabã unul mic ºi curios.

- Cu rãchie prostule, ºî mãi taci
gin gurã, îl pune le punct unul mai mare.

- ªî cum vã spuneam, continuã
nana Ion, m-am culcat liniºcit crezând cã
Dumnezãu þîne cu mine.

Gimineaþa, în uºã, muma.
- Ioane scoalã-ce cã-i vreme

bunã ºî trãbã sã strângem fânu gin Faþã.
Vrân, nevrând ies în obor. Caldurã mare,
da mare nu glumã, cã ºciþ voi cum o fost.
Muma ºî muica cum îi piperiu ºî cu gura
mare puneau ce trãbã în tracitã, adunau
furcili, greblili. Mi-am dat sama cã
Dumnezãu nu þâne cu mine.

Sã iei greblili ºî furcili pe umãr,

tracita-n ºãle, cârceagu ãl mare în mânã
ºî sã ce duci în Faþã ? În Faþã mã, unge
gâfâie boii când suie cu caru gol ºî
împegici trei roþ când cobori la râu ? Pã
numa sã ajungi pan acolo face cât o
jumatace ge zî ge coasã. ªî când ajungi
fân ge strâns, praf, pleavã, soare, apã
clocitã-n cârceag cã-þ ies aburi gin frezã
ca la cazanu lu Patruþ. ªî asta tot aºa pan
sara dacã-i mult fân ge strâns.

Drept sã va spun când am tracut
puncea pista Belareca am vazut cã nici
apa nu avea chef sã curgã.

O dat Dumnezãu ºî am ajuns.
Asudat ºî ostanit m-am trâncit pe un otcoº
la umbrã. Sã tot stai. În timpu ãsta
„agricultoarele” sa învârceau pe lânga
mine. 

- Stanco, pune cârceagu sub fân
lânga gorunu ãla ºî adunã tu în parcea
asta cã eu ma duc gincolo, hotarãºce
muica.

- Facem clanea tot unge o fost
anu tracut ? întrabã muma.Am crezut cã
m-or zuitat. Da ge unge ! Cam cât ai doni
o þâgare, atât m-or lasat.

- Hai Ioane cã-i fânu bun ge
strâns, sã nu vinã vro ploaie.
ªî muica :

- Hai sus mã, trãbã sã stângem
fânu panã vine tat-tu sã facã clanea cã tu
nu eºci în stare. În timpu ãsta dageau cu
furca ori cu grebla ge zâceai cã-s 15
grage la soare.Vrând-nevrând am început
sã adun fânu pe sub gorunii ge la
marginea poienii. La umbrã nu era chiar
aºa ge rãu.

- Ioane, lasã fânu ge la umbrã sã
sã mãi uºce, trãbã sã-l strângem pe ãl ge
la soare cã-i cam aspru, vine verdictu ge
la muica. ªî uice aºa împinge Ioane la
otcoº, fã copiþãle, dupa aia porcoane,
porcoane care trãbã dusã la clane. Da ce
s-o mãi lungesc cã ºciþ ºî voi cum
îi.Asudat ca un cal îmi storceam creierii sã
gasãsc ceva ºi sã ma scãp ge chin când,
brusc, Dumne-zãu mi-o dat gându ãl bun
ºî o þânut cu mine.M-am apropiat ge
muma ºî cu o mutrã spariatã ºî serioasã
i-am spus : 

- Trãbã sã fac o problemã, sã o
pun în plic, sã o duc la Brata poºtariu ºî

sã ajungã în ãl mult doauã zâle la
Cimiºoara. Dacã n-o tramãt ma dau ãia
afarã ge la facultace.

- Pã ge ce dracu n-ai facut-o
sâmbãtã ori duminicã cã nu ce-am pus
sã faci nimic. Cu cine muma rãului
strâng eu fânu acu.

- Cum ge ce n-am facut-o ?   
M-am zuitat. Cã ºî voi când puneþ mâna
pe mine m-a munciþ mãi rãu ca pe un
naimit.Vãd dupa figura ei cã am
caºcigat.

- Dacã-i aºa duce Ioane mumii
ºî tramece-o c-o da Dumnezãu sã gatãm
noi panã astarã dacã ajunge ºî tat-tu mãi
gevreme.
Am plecat ca gin puºcã. În urmã glasu
oþarât a muichii :

- Stanco, da unge Dumnezãu
sfântu pleacã ãla cã mãi avem apã în
cârceag ?

- Doamne, ºî dumneta  mumã !
Nu s-a duce dupa apã. Trãbã sã facã o
progreblã, s-o punã-n plic, s-o ducã la
Brata poºtariu, sã ajungã în doauã zâle
la Cimiºoara cã alfet îl dau ãia afarã ge
la facultace. Gin parcea ailaltã a poienii
muica, cam surdã ge felu ei, mânioasã
foc :

-Da când dracu s-o învaþat ãsta
sã facã la greble ? ªî dacã stau sã ma
socot nici nu ne trãbã cã avem gestule.
Mã Stanco, tu eºci cam proastã, ce duce
ãsta ge nas cum vre iel.N-am stat sã
ascult raspunsu mumii. Am ajuns la
Belareca atât ge rãpige cã m-am
minunat ºî eu. Nici nu m-am gezbracat.
În tãu cu mine! Doamne ce vioaie mi sa
parea apa acu, încheie nana Ion.

Hohotul de râs a scos la poartã
pe Milia lui Gravilã, iar Gheorghiþã a lui
Scafâci cãdea de pe zid în grãdina lui
Domãºneanu dacã nu-l þinea unu de
maieu.

Gheorghe MIRULESCU , Plugova

________________________

AMINTIRI CU NANA ION FLORIAN PANDURU



VESTEA de Mehadia 11

continuare din numãrul anterior:

S
-ar spune cã o astfel de
întâmplare, ca cea aflatã
cu puþin timp în urmã, ar fi

pentru oricine înfricoºãtoare, însã
nu ºi pentru Lae Fãnicã; pentru el
ursul a fost întotdeauna un

animal ce poate fi învins cu puþin
curaj, o puºcã bunã într-o mânã
sigurã, ºi un ochi asemenea.
Curajul nu-l lãsase, deºi
greutatea vieþii ºi a anilor îl
încãrun þ iserã  deja, ochii
asemenea nu l-au trãdat
niciodatã, iar puºca era nelipsitã
în desele lui ieºiri prin munþii
Cornerevei, aºa cum se întâmpla
ºi acum... ,, în curba de la 74, în
locul ,, Zbãgul Florii”, cum îi
spunem noi, la 4 metri în faþa
mea într-un lãstãriº aud câinii
lãtrând…”. Intuiþia, fãcând
legãtura ºi cu cele aflate la stânã,
îi spune ce se întâmplã în lãstãriº
ºi de ce latrã câinii. Încãrcând
puºca se apropie încet de locul
cu pricina. Prin minte îi trec toate
amintirile legate de vechile lui
întâlniri cu acest animal, ce nu au
fost puþine, însã sãvârºite cu
bine, dându-i curaj ºi încredere.
Mânat, pe lângã toate, ºi de o

puternicã dorinþã de rãzbunare
pentru rãul produs fratelui sãu,
pãtrunde în lãstãriº. La circa 4
metri de el, zãreºte câinii ce
gãsiserã ursul trudind de zor la
cele douã oi furate spre a le
înfuleca. Deranjat de câini,
ridicându-se dinapoia picioarelor
pentru a se apãra de ei, este zãrit
eroul poveºtii noastre. 

A-l considera înfricoºãtor
acest moment poate fi prea puþin
spus, însã reacþia personajului
nostru nu e cea aºteptatã, egalã
cu cea a oricãrui potenþial
participant într-o asemenea
ipostazã: ,,... o venit cãtre mine în
douã picioare, încet... am tras dar
nu o cãzut! Nu puteam fugi de el
din cauza lãstãriºului ce mã
împiedica. Descurcându-se mai
bine ca mine, dupã câþiva metri m-
o ajuns. Doar cu o singurã labã m-
o doborât sfâºiindu-mi muºchiul
piciorului. Trântit jos o tãbãrât
peste mine...” în acest moment
am simþit emoþia din glasul lui.
Grozãvia acestui moment greu
este de închipuit cã poate fi trãitã,
cu atât mai mult povestitã; fãrã
îndoialã ,  doar o minune
dumnezeiascã îþi
poate da ºansa de
a supravieþui unui
a s e m e n e a
moment! Iatã cã
omul, aflat acum în
faþa mea, a avut
parte de aceastã
minune, având
ocazia de a-ºi
depãna  acum
amintirile. O face
cu multã greutate
dupã mai bine de
douãzeci de ani… 

Instinctul de apãrare,
curajul, pus de atâtea ori la
încercare, nasc în trupul sãu puteri
nebãnuite. Lupta cu cea mai
temutã fiarã a pãdurilor noastre

tinde sã devinã una de la egal la
egal, în faþa încrâncenãrii omului,
precum ºi a fiarei, aceasta din
urmã însã, slãbitã de puteri în
urma rãnii glonþului, lipsitã astfel
clipã de clipã de tot mai mult
sânge: ,, Sângele îi curgea ºiroi
pe gurã, e ultimul lucru ce l-am
mai vãzut fiindcã în momentul în
care o venit peste mine mi-o tras
cu laba pielea capului (scalpul-
n.a.), atarnându-mi-o peste ochi.
Am încercat sã mã apãr doar cu
mâinile, în piciorul rãnit nu mai
aveam nici o putere... În
încercarea de a mã apãra i-am
bãgat mâinile în gurã însã mi-o
retezat cu dinþii degetele.”

 Desfigurat omul nu-ºi
pierde curajul ºi speranþa:
experienþa, dar ºi evidentã îi
spune cã fiara nu poate rezista
mult cu rana puºtii. Nu se înºealã
fiindcã în scurt timp renunþã ºi
pleacã. Face câþiva paºi cãtre
pârâul din apropiere, apoi se
opreºte parcã sã se odihneascã.
Porneºte din nou agale... nu a
mai fãcut mulþi paºi pânã la pârâu
unde se prãbuºeºte în apa
limpede, în veºnica odihnã.

Omul, vlãguit de luptã ºi lipsit de
puteri din cauza rãnilor, dar lucid
încã, îºi trãieºte cele mai cumplite 

     continuare în pag. 12 .

POVEªTILE PÃDURII:  

OMUL CARE S-A LUPTAT CU URSUL
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. urmare din pag. 11
clipe din viaþa sa: ,, M-au

gãsit ciobanii de la stânã m-au
dus la spital. Eram plin de sânge
amestecat cu pãmânt. Toþi au
crezut cã voi muri. Mi-au cusut
rãnile, aºa cum au putut ca sã-mi
opreascã sângerarea. Am fost
dus dintr-un spital în altul pânã
am reuºit sã ajung la Timiºoara,
unde am rãmas 4 luni, apoi încã
4 luni am stat în spital la
Bucureºti, pânã mi s-au vindecat
rãnile.” Urmele se vãd ºi acum –
cicatrizate, rãnile sunt evidente
pe chipul ºi aspectul fizic al lui
nea Lae: pielea de pe cap s-a
reg enera t ,  par te  i  s -a
transplantat, însã cea nouã nu-i
mai oferã podoaba capilarã,
mâinile lipsite de o jumãtate
dintre degete l-au condamnat la o
viaþã lipsitã de o bunã parte din
îndeletnicirile sale. Lipsa
degetului care a apãsat trãgaciul
nu a fost însã o piedicã de a lua
din nou arma la spate în anii
urmãtori incidentului, ºi nici
întâlnirile cu ursul nu au încetat,
însã puºca nu a mai fost
îndreptatã niciodatã împotriva lui.
Aveam sã aflu ºi de ce: prin
legãtura datã de nea Lae cu o
întâmplare anterioarã petrecutã
cu ocazia uneia dintre multele
vânãtori, sau mai bine zis ieºiri cu
arma la vânãtoare, petrecutã cu
ani în urma acestei întâmplãri. 

O primãvarã timpurie, în
care soarele l-a scos mai
devreme din bârlog pe ,,Moº
Martin”, acesta însoþit de întreaga
familie purcede în cãutarea
hranei prin zãpada încã netopitã
din munþii ce strãjuiesc mirifica
Vale a Cernei, vecinã cu partea
n o r d - e s t i c ã  a  c o m u n e i
Cornereva. Nimic nu le tulburã
cãutarea, însã ieºirea dintr-o vale
adâncã pe o pantã de 30 de
grade e anevoioasã ºi pentru un
patruped, greoi, pe o zãpadã
apãcioasa ce stã sã se topeascã
în soarele primãverii. Teama
vânãtorului aflat în vârful penþii
tinde sã devinã o piedicã
serioasã pentru un nefericit
traseu, ales de capul familiei aflat

în spatele ºirului indian, format
instinctiv în debutul escaladei celor
6 animale. Cei mai în vârstã
cãlãuzesc din spate ºirul spre
vârful priporului, în bãtaia puºtii
timoratului vânãtor... ,, pe o pantã
de 30 grade apare la distanþã o
mogâldeaþã, apoi mai apare una,
ºi încã una, ºi aºa-mi apar în raza
vizualã 6 urºi. Cel mai mare era la
urmã. La început nu mi-o fost
teamã, dar pe mãsurã ce se
apropiau de mine o început sã-mi
fie. M-am gândit: dacã îi las sã
urce se leagã de mine… am
încãrcat puºca.” Frica nu a umbrit
totuºi experienþa în ochirea ºi
apãsarea pe trãgaciul armei,
aceasta punând la pãmânt în
câteva clipe toate cele 6 fioroase
patrupede, neajutorate în
împrejurarea datã. 

Zãpada înroºitã de sângele
animalelor, creeazã în sufletul
omului, pe lângã sentimentul de
siguranþã ºi victorie în faþa unui
potenþial vrãjmaº, reminiscenþã
ancestralã a superioritãþii în faþa
animalului, ºi cel de teamã în faþa
divinitãþii. Regretul tardiv al acestui
mãcel, l-am înþeles prin atribuirea,
de cãtre însãºi autor, a cruntului
sãu destin, blestemului dat de
acest crud episod anterior, prin
acea credinþã a omului simplu, cu
teama lui Dumnezeu, cã faptele
rele nu rãmân neplãtite, ele se
întorc întotdeauna, însã dupã
timpul pe care Dumnezeu îl

socoteºte, asupra fãptaºului,
urmãrindu-i ºi marcându-i viaþa.

Puºca nea Lae o mai are
ºi astãzi (la data întâlnirii - n.a.),
însã nu mai merge la vânãtoare.
Copiii ºi nepoþii nu au prins
aceastã pasiune, dar nu are nici
o urmã de regret pentru asta.
Înþelepciunea ºi experienþele
trãite îi dau înlãuntrul sufletului un
sentiment de liniºte ºi încredere. 

Convieþuim pe acest
pãmânt cu animalele de mii de
ani, de unele am reuºit sã ne
apropiem, acestea domesticindu-
se în preajma noastrã, ajutându-
ne în diferite moduri cu prezenþa
lor. Celelalte însã au rãmas
sãlbatice, ducându-ºi viaþa
departe de casele noastre în
sãlbãticie. Cu toate acestea, omul
a interacþionat mereu cu ele, de
cele mai multe ori intervenind în
mod brutal în modul lor de viaþã ºi
convieþuire, uneori cu intenþia de
a se apãra, alteori de a se distra,
ºi de cele mai multe ori pentru a
se hrãni cu carnea lor. Nu e
greºit a acorda comportamentului
brutal atributul de primitivism într-
o etapã evolutivã a omului ce
dorim a o considera superioarã.
Totuºi, din fericire, percepþiile
omului vis-a-vis de acestea nu e
la fel pe întreg mapamondul, ele
fiind extrem de variate, diferind în
funcþie de gradul de culturã,
educaþie, civilizaþie, etc. În þãrile
civilizate mentalitatea ºi acþiunile
oamenilor converg, desigur ºi cu
un sporit ajutor acordat de o mai
bunã organizare a societãþii, spre
o înþelegere a structurii lor,
precum ºi a rolului acestora în
cadrul ecosistemului în care
convieþuim cu toþii, atitudinea
oamenilor devenind în aceste
cazuri mai blândã ºi îngãduitoare.
A trãi în pace cu animalele ºi a le
înþelege nu e o întoarcere la
originile omului ci mai degrabã un
semn al depãºirii unui nou prag
evolutiv.

Constantin VLAICU, membru
U.Z.P., Mehadia, august 2013
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Festivalul
Internaþional de
poezie „Drumuri
de spice” 27-28
iulie 2013 

                            

Uzdin-Serbia

A
m plecat într-un pelerinaj din
Þara Almãjului cu colegii
Gheorghe Rancu ºi Dãnilã

Vlaicu, într-o atmosferã calmã ºi
destinsã, pe ºoseaua care ºerpuieºte a
nesfârºire peste munþii Aninei – spre
Timiºoara. De aici am preluat ,
în maºina domnului Vlaicu ºi pe
profesorul muzeograf Ioan Traia
ºi ne-am îndreptat spre
localitatea Sãcãlaz unde
începea Festivalul internaþional
de poezie “Drumuri de spice” cu
gândul de a afla valorile
fundamentale precum adevãrul
, credinþa, tradiþia, familia,
munca, educaþia de la repere
bazate pe fundament spiritual –
poeþi români de pretutindeni –
adunaþ i cu pricepere ºi
delicateþe de cãtre profesorul –
poet Vasile Barbu, bardul de la
Uzdin.

La Sãcãlaz am fost întâmpinaþi
de conducerea Asociaþiei Culturale
„Armonia” formatã din :Liviu Vasiu –
preºedinte, ªtefan Tomoioagã –
vicepreºedinte ºi Gheorghe Blejuºcã –
secretar. Oameni simpli înþelepþiþi de har,
care au pus gândul în cuvinte
(monografia satului, cor bãrbãtesc)
pentru a spori comuniunea ºi
conlucrarea frãþeascã între români ºi
pentru a promova convieþuirea
armonioasã a locuitorilor întru pãstrarea
unitãþii ºi identitãþii naþionale ºi
confesionale. Ei au moºtenit spiritul
aristocratic al strãmoºilor, fiind oameni
de o maximã modestie ºi un desãvârºit

bun - simþ. 

În dupãamiaza acestei toride zile
de sfârºit de iulie au sosit la Sãcãlaz ºi
membrii Societãþii Literar-Artistice
„Tibiscus” din Uzdin – organizatorii
acestui Festival de þinuta ºi singurul de
acest tip la români, sub patronajul
neobositului poet Vasile Barbu –
preºedintele societãþii „Tibiscus”. Domniile
lor au adus un grup de poeþi din
Basarabia în frunte cu preºedintele
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova
– Domnul Arcadie Suceveanu.

În frumoasa salã a Cãminului
Cultural din Sãcãlaz a avut loc un scurt
simpozion ale cãrui lucrãri au fost
deschise de amfitrionul Gheorghe
Blejuºcã, care a prezentat personalitãþile
de la Chiºinãu , Timiºoara , Uzdin, Þara

Almãjului, Þara Fãgetului etc. Însufleþiþi ºi
impulsionaþi de Vasile Barbu, cel mai
român dintre românii adevãraþi, au vorbit
pe rând invitaþii, au recitat poezii din
creaþia proprie ºi ºi-au prezentat cãrþile de
poezie precum poetul Teodor Groza
Delacodru ºi Gelu Câmpianu . Cuvântãrile
au fost mãrturii de frumuseþe a limbii
româneºti, ale unei culturi pilduitoare, dar
ºi ale luptei existenþiale în aceste vremuri
grele.  A reieºit cã poezia este marcatã de
dorinþa de a gãsi o cale de comunicare cu
divinul . Ea aratã cã viaþa poetului este o
liturghie a cuvintelor ºi ca poetul se
retrage în poezie pentru a gãsi noimã
vieþii. Manifestarea de la Sãcãlaz s-a
încheiat cu o bogatã masã cu bucate
tradiþionale – oferitã de bunele gazde . 

De la Sãcãlaz pelerinii au plecat
spre Uzdin – cea mai de vest aºezare
româneascã din Europa – locul de
desfãºurare a Festivalului internaþional
de poezie „Drumuri de spice” . Coloana
de maºini conduse de maºina gazdelor
uzdinenþi, a trecut pe la vama Jimbolia în
Serbia, intrând în decorul absolut superb
al câmpiei Banatului de sud. Aici li s-au
descoperit locuri minunate ºi peisaje
unice, care fac legãtura între creaþia lui
Dumnezeu ºi munca omului. Mirajul
câmpiei i-a învãluit precum o vrajã,
aflând multã pace, siguranþã ºi echilibru,
ºi cã fiecare colþ este plin de istorie.
Intrând în satul Uzdin am simþit ceva
deosebit: o împlinire , o luminã ºi o
bunãtate care îmbrãþiºeazã totul. Aceste
locuri formeazã hotarul între civilizaþiile
occidentale ºi orientale, cu o civilizaþie

proprie bazatã pe legile
Zamolxiene, legile divine –
pentru cei mulþi – ca la toþi
românii.

Uzdinul cultural a
devenit un simbol ºi, totodatã,
este centru nucleic al culturii
ºi spiritualitãþii româneºti. La
Uzdin - þãranii artiºti dau
putere ºi necurmatã nãdejde
pentru viitor. La ei se
întâlneºte o înaltã chemare
sacerdotalã, pentru a lumina
lumea ºi a o face mai bunã. În
operã lor (agriculturã, artã,
poezie, muzicã) se regãseºte

istoria vie ºi ne face sã înþelegem de
unde venim, cine suntem, ºi încotro
trebuie sã ne îndreptãm. Este la ei o
împlinire cu adevãrat a”darului din dar”.

Pelerinii – formaþi din profesori,
scriitori, poeþi ºi oameni de culturã au
poposit la Casa Româneascã ºi au
beneficiat de ospitalitatea gazdelor pânã
la începerea manifestãrii culturale. Le-a
fost prezentat muzeul cu expoziþii
permanente ºi temporare precum
Expoziþia de fotografie artisticã “De
veghe la izvoarele frumosului” realizatã
ca urmare a relaþiei dintre Uzdin ºi Þara
Almãjului, a relaþiei dintre cãrturarii
Vasile Barbu ºi Gheorghe Rancu.

continuare în pag. 14 .
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.  urmare din pag. 13

Acum  s-a alãturat grupului
medicul poet Paul Purea cu distinsa sa
soþie ºi profesor doctor ºi poet Florian
Copcea cu soþia ºi încã un poet de la
Turnu Severin. Oaspeþii au fost plãcut
impresionaþi de frumuseþea clãdirii, de
curãþenia ºi bunã organizare a
exponatelor cât ºi de bogãþia muzeului
de la „Casa Româneascã”.

O surprizã plãcutã au fost
expoziþiile de tablouri care descriu o
biografie cereascã a satului românesc,
dominate de o blândeþe astralã ce
coboarã asupra privitorului. Ele creeazã
un paradis farã atitudine ºi fãrã anotimp.
Aici este un semn de mare civilizaþie
sufleteascã de care avem nevoie astãzi
când oamenii se prostesc – se
desacralizeazã. 

Dupã ce s-a rezolvat cu
cazarea oaspeþilor, pe la distinsele
gazde, la rãcoarea serii ºi sub seninul
cerului de la Uzdin a început un dialog
între poeþi, coordonat de distinsul om de
culturã Vasile Barbu – un mãrturisitor al
sfinþeniei româneºti. Acum s-a vorbit
despre frumuseþea poeziei, despre
valorile poporului român ºi despre
comorile Banatului istoric. S-a constatat
cã poezia lor ne ajutã sã ne regãsim
identitatea. Ne regãsim noi pe noi înºine
aºa cum ne regãsim în picturã ºi muzicã
pe întreg spaþiul de la Nistru pân la Tisa.
Ei sunt ceea ce sunt datoritã înaintaºilor
ºi au obligaþia, asumatã dealtfel, de a fi
veghetori la trezirea spiritualã a
României, pentru a ridica sufletele pe
trepte superioare. Din discuþii am aflat cã
lucrãrile acestor autori au ca dialog
tãmãduitor dintre Luminã ºi lume, a
contemplaþiei luminate, taboric –
transfigurator, de Cuvântul devenit
Lumina. De aceea peregrinãrile prin
satele româneºti, de la un mal la altul al
Pacificului, spunea profesorul poet
Vasile ªoimaru – sunt atât de deosebite
ºi minunate. A întâlnit sate româneºti cu
chipuri care radiazã cãldurã, luminã ºi
pace cum rar se pot întâlni.

Ca o concluzie – se desprinde
faptul cã pentru ei Raiul nu se aflã în

cele superficiale, ci în profunzimile
sufletului ºi ale lumii în care trãim. ªi de
aceea folosesc cuvântul ca armã
împotriva rãului, a întunericului pentru
pãstrarea credinþei, a limbii ºi a neamului.
Spre miez de noapte s-a încheiat
minunatul dialog care a mulþumit pe toatã
lumea.

A doua zi – sâmbãta 28 iulie
2013 – sub cerul senin al Uzdinului, în
faþa statuii lui Mihai Eminescu ºi a
Cãminului Cultural – poetul Vasile Barbu
– un aristocrat al discursului academic a
decernat premiile festivalului împãrþind
diplome º i cãrþi la majoritatea
participanþilor. Acum au sosit ºi grupurile
de poeþi de la Arad ºi Sãcãlaz. Laureat al
Festivalului Internaþional
de Poezie „ Drumuri de
spice” Uzdin 2013 a fost
distinsul ºi valorosul poet
Arcadie Suceveanu –
preºedin te le  uniun i i
scriitorilor din Republica
Moldova. Domnia sa este
unul din acei poeþi de viþã
aleasã care îºi trage seva
d in  marea  t rad i þ i e
româneascã.

Participanþii la
aceastã valoroasã ºi
emoþionantã manifestare
au adus prin energia cuvintelor lor noi
documente din care am aflat, pentru a
câta oarã, ce valori culturale au românii.
Eu cred ºi sper cã toþi se vor dovedi a fii
un Badea Cârþan care ºi-a dat turma de oi
pentru rãzboiul din 1877 ºi s-a înrolat
voluntar, apoi a mers la Roma pe jos,
pentru a dovedi cã este român ºi a
dovedit, pentru cã cei care l-au vãzut
lângã Columna lui Traian au spus cã a
cãzut un dac pe pe Columna. Aºadar, cei
care-i cinstesc pe români se leapãdã de
rãu ºi au mândria de a fi români ºi creºtin-
ortodocºi.

Ca º i  altãdatã, aceastã
manifestare culturalã a dovedit ca Uzdinul
ºi-a asumat misiunea de a þine legãtura
cu românii de pretutindeni,  prin artã,
poezie, muzicã, acþiuni culturale.

Cei ce au trecut odatã pe la

Uzdin rãmân ataºaþi de locuri, de oameni
ºi de ceea ce strãmoºii lor le-au lãsat
moºtenire, surprinzând înþelesuri noi ºi
revin ºi in anii urmãtori.

Manifestarea a fost o atmosferã
caldã, primitoare ºi astfel s-a creat o
legãturã de dragoste realã pentru limbã,
neam ºi credinþa.

A fost frumos, mai ales ca
discursurile nu au rãmas seci, ele ºi-au
gãsit ecoul în sufletul ascultãtorilor.

O altã laturã a întâlnirii, a fost
aceea combativã, adicã i-a pregãtit pe
participanþi pentru provocãrile lumii
contemporane.

Dupã bogata masã cu produse
ecologice ºi tradiþionale oferitã de
minunatele gazde, participanþii au plecat
spre casã cu sufletul mai curat, mai bun
ºi mai plin de credinþã ºi nãdejde pentru
dãinuirea limbii ºi a neamului românesc.

Tuturor celor care ºi-au adus
aportul la reuºita acestei ediþii a
Festivalului de poezie ºi in special
poetului Vasile Barbu, dorim ca pe
aceastã cale sã le aducem mulþumirile
noastre, rugând pe Marele Creator sã le
rãsplãteascã jertfa, dându-le bucurii în
aceastã viaþa pãmânteascã ºi bucuria
dobândirii unui colþ de Rai în cealaltã
parte a vieþii lor.

Prof. Pavel Panduru
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DE  CE UN DICÞIONAR
AL PLUGOVEI ?

Demersul domnilor Gheorghe
ºi Pavel Mirulescu, pe cât de curajos,
pe atât de dificil, are pentru satul
nostru o valoare de necontestat.

Cuvintele au o existenþã
similarã omului. Se nasc, trãiesc ºi,
apoi, dispar din vocabularul
oamenilor. De aceea, abia peste
veacuri, aceastã lucrare îºi va dovedi
valoarea realã. Oare nu ar fi
extraordinar sã avem un dicþionar al
cuvintelor româneºti de acum 8-900
de ani ? Ce valoare ar avea el astãzi,
câte probleme ale limbii noastre ar
rezolva    el ?

Satul Plugova are o existenþã
ce se pierde în negura istoriei. Prima
menþiune despre plugoveni este legatã
de existenþa cetãþii Praetorium, în
care, plugovenii de sub muntele
Arjana au þinut piept popoarelor
migratoare. Faptul cã denumirea
satului n-a suferit nici o modificare
foneticã, faþã de toate satele din jur,
dovedeºte cã zona a avut o existenþã
perpetuã timp de peste douã milenii.

Cuvintele pe care autorii
dicþionarului le-au adunat cu migalã
ºi tenacitate sunt din cele mai diverse
ca origine : dacice, latine, slave,
maghiare, germane ºi, ceea ce e
impotrtant, aparþinând graiului local.

Chiar  dacã  or ig inea
cuvintelor nu este precizatã,
fenomene lingvistice specifice
Banatului sunt evidenþiate prin
transcrierea foneticã a unor cuvinte.

Este semnalatã palatalizarea
dentalelor t, d, fenomen fonetic destul
de rãspândit în Banat ºi datorat, în
parte, convieþuirii cu slavii (cf. E.
Petrovici). Astfel, frunte, dinte, minte,
devin frunce, dince, mince, mai mult,
ghince – ghinþ, iar, mai nou unghiþã
(undiþã).

Palatalizarea consoanei n
este o altã particularitate de
provenienþã latinã. Pronunþarea
unor cuvinte : cun ì, acon ì, cãlcân ì
pentru (cui ac, cãlcâi) dovedeºte
originea latinã a acestor cuvinte.

Dicþionarul înregistreazã o
serie de termeni referitori la
ocupaþiile tradiþionale ale sãtenilor
; oierit, prelucrarea lemnului (scafã)
sau a fierului. Nu sunt omise nici
numele unor boli sau rãni (zgaibã).

Obiecte casnice, demult
dispãrute din uz ºi din vocabularul
actual, sunt menþionate cu tot
farmecul lor desuet.

Termeni ce definesc anumite
alimente (coleºã, pasui, malai,
ceagãr) t recu þ i  în rândul
arhaismelor, fac din lectura
dic þ ionarului  o preocupare
interesantã ºi...nostalgicã pentru
virtualii cititori.

De aceea, recomandãm cu
multã cãldurã aceastã lucrare ºi
elogiem autorii pentru curajul lor.

Prof. MIHAI  CORNEANU

_____________________

ABÞIGUI ì, abþi ìgui, vb.  A lovi (uºor)

pe cineva. A mustra, a dojeni, a

certa. A se îmbãta (uºor), a se ameþi.

AMUªÂNA ì, amuºân, vb.  A lucra cu

rãbdare ºi cu minuþiozitate ; a migãli,

a bâcâi, a bâconia. A lucra fãrã spor.

(Despre unele animale) A mirosi, a

adulmeca ; a cãuta, a muºina.

BALMAJÎ ì, balmajãsc, vb.  A spune

fleacuri ; a trãncãni, a flecãri, a

fleorcai, a palapai,  a palavari, a

spârdâcai, a torai. A vorbi încurcat,

îngãimat ºi fãrã rost.

BATACU ìI, batacuie, s.n.  Obiect în

formã de sac (mic) confecþionat din

þesãturã de lânã ºi prevãzut cu o

baierã pentru a fi agãþat ; traistã

micã.

     Aflãm despre o iniþiativã
ineditã a domnilor Pavel ºi
G h e o r g h e  M i r u l e s c u ,
originari din Plugova, de a
realiza un dicþionar al
graiului bãnãþean, uzitat în
aria geograficã a localitãþii
Plugova. Redacþia salutã
acest demers, considerându-l
un preþios element adãugat
fondului cultural local, cu o
deosebitã importanþã în
cercetarea l ingvist icã ,
precum ºi o valoroasã
moºtenire lãsatã posteritãþii,
patrimoniului cultural local ºi
naþional. 
      Elaborarea lucrãrii fiind
f i n a l i z a t ã ,  p u b l i c a r e a
dicþionarului este reþinutã 
momentan, datoritã lipsei
f o n d u r i l o r  f i n a n c i a r e
n e c e s a r e  a c o p e r i r i i
cheltuielilor tipografice.
Redacþia, alãturându-se 
doleanþei autorilor, invitã
potenþiali doritori în a
sponsoriza aceastã minunatã
acþiune culturalã.
    Dupã cum ºtim naþiunea
românã sãrbãtoreºte, la 31
august   ZIUA LIMBII
ROMÂNE,  proaspãt instituitã
prin Legea nr.53 /2013. 
Publicarea dicþionarului în
preajma acestei zile ar
constitui un minunat dar
oferit limbii noastre.  
    Dorim sã vã prezentãm în
acest numãr prefaþa semnatã
de domnul profesor Mihai
Cornean din Plugova, iar în
continuarea acesteia, câteva
fragmente, mai exact cuvinte
cuprinse în aceastã lucrare. 

REDACÞIA
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BELEA ìZNÃ, belezne, s.f.  Tãieturã

superficialã sau urmã pe suprafaþa

unui obiect fãcutã de un corp ascuþit

ºi dur ; ranã uºoarã, urmã lãsatã pe

piele de unghii, de gheare sau de un

corp ascuþit ; zgârieturã.

BEªA ìIT, beºaituri, s.n.  Act, înscris

care dovedeºte identitatea, studiile,

calificarea, proprietatea, etc.

BLEA ìUCÃ, bleuci, adj.  (Femeie)

nãtângã, toantã, proastã, nãcoabã.

BLEZGOIA ìT, -Ã, blezgoiaþ, -ace,

adj.  Mofturos, rãsfãþat, rãzgâiat,

bidinuit, boflecat, cocolit, coconit.

BOBA ìLÃ, bobãli, s.f.  Pãmânt

amestecat cu apã ºi muiat ; noroi,

glod, tinã.

BOFLECA ìT, -Ã, boflecaþ, -ace, adj. 

Capricios, cu toane ; rãzgâiat,

blezgoiat. Dezmierdat, alintat în mod

exagerat, bidinuit, cocolit, coconit.

BOGICÃI ì, bogicãi, vb.  A scormoni,

a scotoci, a cotrobãi. A cãuta cu

deamãnuntul. A moºmondi. A umbla

(încoace ºi încolo) pipãind ºi rãtãcind

(ca orbul) prin întuneric ; a orbecãi, a

dibui, a bâjbâi, a orbeca.

CAPA ìRÃ, s.f.  Parte din suma de

bani care se plãteºte înainte, la o

cumpãrare sau la încheierea unei

tranzacþii, ca garanþie ; acontare,

arvunã.

CAPARA ìª, caparaº, s.m.  Persoanã

care se ocupã de organizarea unei

petreceri ºi care plãteºte arvuna

muzicanþilor.

CAPU ìT , capuce, s.n.  Hainã de

iarnã (lungã pânã sub genunchi),

fãcutã din stofã groasã º i cãptuºitã,

care se poartã peste celelalte obiecte

de îmbrãcãminte ; palton. 

CHERVA ìIT , chervaituri, s.n. 

Petrecere zgomotoasã cu mâncare,

bãuturã (ºi cântec) ; bunã dispoziþie,

voie bunã, veselie ; chef.

CHE ìÞ  s.m.  Carte de joc marcatã

cu un singur punct sau semn ºi care

de obicei este consideratã ca având

cea mai mare valoare faþã de cãrþile

de aceeaºi culoare ; as, birlic.

CHI ìCÃ, chici, s.f.  Pãrul de pe cap.

Fire subþiri cafenii-gãlbui, care

învelesc ºtiuletele porumbului ºi care

ies din pãnuºi în formã de smoc ;

mãtasea  porumbului.

CIGA ìNIE, cigãni, s.f.  Vas de

bucãtãrie de formã rotundã, cu

marginea joasã ºi cu coada lungã,

întrebuinþat la prãjit ; tigaie.

CINUI ì, cinui, vb.  A pricinui (cuiva) o

mare suferinþã, un mare  necaz. A lovi

cu cruzime pe cineva.

CINUI ìT, -Ã, cinuiþ, -ice, adj. s.m. ºi f. 

(Persoanã) Care a îndurat un mare

necaz, o mare suferinþã. Lovit, zdrobit,

rãnit.

CIOBÂLCÃI ì, ciobâlcãi, vb.  A agita, a

amesteca cu putere un lichid. A

cufunda cu zgomot  un obiect într-un

lichid.

CIOFALOA ìGÃ, ciofalogi, s.f.  Vas de

lemn (în formã de jgheab, de ladã

lungã etc.) în care se pune mâncarea

pentru porci ; troacã, albie.

CIOGLOGI ì, cioglogesc, vb.  A rupe

(cu dinþii) pãrþi mici, bucãþele dintr-un

fruct, dintr-un aliment.

CIPILI ìCÃ, cipilici, s.f.  Cãciuliþã

croºetatã sau tricotatã purtatã pe

vârful capului.

CI ìR s.n. Zeamã (îngroºatã) scoasã

din mãmãliga care fierbe, înainte de a

fi mestecatã ; cir, terci. Apã (fiartã)

amestecatã cu fãinã de mãlai, folositã

ca hranã pentru porci.

CI ìªLÃR, ciº lãri, s.m.  Meseriaº care

face mobile ºi alte obiecte din lemn ;

tâmplar, stoler.

CIUMPA ìC adj.  (Om) Prost, nãtâng,

bleg, prostãnac. (Om) Îmbrãcat cu

haine care nu îi aparþin ºi care nu i se

potrivesc.

FEªCI ìLÃ, feºcili, s.f.  Fir de bumbac

rãsucit sau þesut, în formã de sfoarã,

ºiret, panglicã sau tub, care se

introduce, spre a fi aprins, într-un

lichid inflamabil din aparatele de

iluminat ; fitil.

FE ìªNIC, feºnice, s.n.  Suport special

pentru lumânãri, cu unul sau mai

multe braþe ; 

FIªCONIA ì, fiºcon, vb. A fluiera, a

fiºni.

FIªCA ìL, -Ã, fiºcali, -ale, adj.  Fudul,

îngâmfat, mândru, încrezut, arogant.

Gãtit frumos, aranjat cu gust ;

dichisit, împodobit.

FLENDURI ì, flenduresc, vb.  A se

miºca încoace ºi încolo, fãrã

astâmpãr sau fãrã rost ; a se fâþâi. A

umbla mult ºi fãrã þintã, fãrã cãpãtâi

; a hoinãri.

GESTRABALA ìT, -Ã, gestrabalaþ, -

ace, adj.  Care duce o viaþã imoralã ;

destrãbãlat, desfrânat. S.m. ºi f. 

Persoanã desfrânatã, destrãbãlatã.

LASTAVI ìÞÃ, lastaviþã, s.f. Þesãturã

de lânã care acoperã sugarul în

leagãn

LAPADA ì, lapãd, vb.  A lãsa ceva din

mânã ; a arunca, a lepãda. A arunca

un obiect nefo-lositor sau fãrã

valoare, renunþând la el. (Despre

femei ºi despre femelele animalelor)

A naºte înainte de termen un fãt mort

; a avorta.

LIFCIRI ì, lifciresc, vb.  A lua puþin (în

grabã) dintr-o mâncare. A gusta puþin

din fiecare fel (de mâncare).

LI ìGÃV, -Ã, ligãvi, -e, adj.  Mofturos

la mâncare, care abia se atinge de

mâncare ; lingav. Slab, plãpând,

bolnãvicios.

LOPACI ìÞÃ, lopaciþ, s.f.  (La porc)

Unul dintre membrele anterioare

desprins de trunchi (împreunã cu

omoplatul) ; spatã.

NAPRO ìURI s.n.  Timp al zilei cãtre

amiazã. Loc de pe bolta cereascã

unde se aflã soare-le cãtre amiazã.

OCHE ìCE, ocheþ, s.n.  Placã de sticlã

care se fixeazã în pervazurile (ori

cercevelele) ferestrelor sau ale uºilor

ºi care permite sã strãbatã lumina în

interiorul unei încãperi ; geam. Fig. ir.

Ocheþ = Ochelari.

OGRAISÂ ìT, -Ã, ograisâþ, -âce, adj. 

Care se supãrã, se înfurie uºor, iute

l a  m â n ie .  ( D e s - p r e  c o p i i )

Neastâmpãrat, nestatornic, darânat,

ge jghinat, îm prejurat, în f iorat,

nestaºnic, pangana-tace ; limbut,

guraliv.

Pavel Mirulescu,
Gheorghe Mirulescu
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ZIUA LIMBII ROMÂNE
- 31 AUGUST

„A vorbi despre limba în care gînde ºti, a
gîndi - gîndire nu se poate face decît
numai într-o limbã - în cazul nostru a
vorbi despre limba românã este ca o zi
de sãrbãtoare. Frumuseþea lucrurilor
concrete nu poate fi decît exprimatã în
limba românã. Pentru mine iarba se
nume ºte iarbã, pentru mine arborele se
nume ºte arbore, malul se nume ºte mal,
iar norul se numeºte nor. Ce patrie
minunatã este aceastã limbã! Ce nuanþã
aparte, îmi dau seama cã ea o are!
Aceastã observaþie, aceastã relevaþie
am avut-o abia atunci cînd am învãþat o
altã limbã." (Nichita Stãnescu)

Limba românã, sãrbãtoritã la maturitate,
are o istorie îndelungatã. O limbã
romanicã, vorbitã în principal în România
ºi Republica Moldova, are patru dialecte
care se disting: 1) daco - român, vorbit în
România ºi Republica Moldova precum
ºi în diaspora; 2) aromân, sau macedo -
român, vorbit în comunitãþile din Grecia,
Albania, Bulgaria, Kosovo, Serbia; 3)
megleno - român, un dialect aproape
dispãrut din nordul Greciei, ºi 4) istro -
român, de asemenea aproape dispãrut,
vorbit în peninsula Istria din Croaþia.

Limba românã, singura limbã
romanicã din Europa de Est, a suportat

mai multe influenþe de-a lungul istoriei.
Însã, a vorbi despre istoria unei limbi - în
cazul de faþã, limba românã, ar fi imposibil
sã nu te raportezi ºi la istoria poporului
român. Prima perioadã a limbii noastre
este perioada dacicã, dacii fiind prima
civilizaþie care a trãit în zona în care se
aflã acum România. Constantin C.
Giurescu, în cartea sa, "The Making of the
Romanian People and Language", scrie ºi
care au fost activitãþile principale ale
dacilor. În principal s-au ocupat cu
agricultura.

A doua perioadã este cea de romanizare,
dupã cucerirea Daciei de cãtre romani, în
anul 106, dupã mulþi ani de lupte.
Romanizarea s-a întâmplat destul de
repede, în cei 165 de ani, prin cãsãtorii
mixte, prin rãspândirea religiei creºtine cu
ajutorul misionarilor...

Dupã romanizare a fost o perioadã de
influenþã slavã, când în timpul secolului al
7-lea ºi pe parcursul secolului al 9-lea,
când au venit slavi în zona Daciei, ifluenþa
fiind ºi prin pronunþia cuvintelor.

Cel mai vechi document scris în limba
românã, pãstrat, este "Scrisoarea lui
Neacºu din Câmpulung cãtre judele
Braºovului" (1521), descoperitã în 1894 în
Arhivele Naþionale ale judeþului Braºov
unde se pãstreazã ºi astãzi. Cea mai
veche inscripþie în aromânã este datatã la
1731.

Limba românã a fost introdusã ca
obligatorie, în actele de stat ºi în ritualul
religios, în timpul voievozilor Vasile Lupu
(1634 - 1653) în Moldova ºi Matei
Basarab (1632 - 1654) în Þara
Româneascã.

Prima gramaticã româneascã se
datoreºte lui Samuel Micu ºi Gheorghe
ªincai. Dateazã din anul 1780, se intitula
"Elementa linguae daco - romanae sive
valachicae" ºi a fost tipãritã la Viena.

A urmat o perioadã de re-latinizare, spre
secolul al 19 - lea. Pe la anul 1800,
lingviºtii români au lucrat pentru crearea
unei limbi mai frumoase, nobile... prin
anumite modificãri, eliminând unele
cuvinte dure, de origine slavã.

În prima jumãtate a secolului al 19 - lea
a început o perioadã de "iluminare" în
România. Au fost traduse cãrþi ale unor
scriitori din vest, ca: Racine, Moliere,
Lemartine... În acea perioadã, scriitorul
teoretician român, Ion Heliade
Rãdulescu ºi-a scris opinia cu privire la
purificarea limbii literare româneºti. El a
vrut "sã ne unim în scris ºi sã ne facem
pentru noi înºine o limbã literarã."

Miºcarea Heliade a început prin
selectarea cuvintelor italiene ºi
eliminarea celor de limbã germanã, rusã
ºi greacã. În 1828 el a scris: "Scrii sã fii
înþeles de cãtre contemporanii tãi...
Scriem pentru cei care trãiesc ºi nu
pentru cei morþi."

Despre prima ºcoalã de limbã românã
care avea ca scop, printre altele, sã
înveþe 12 elevi "muzica evropeneascã
Constantin Radovici Golescu, membru al
"Societãþii literare", a fost unul dintre
promotorii artei ºi literaturii româneºti de
la începutul veacului al XIX - lea, alãturi
de Eliade ºi Ion Câmpineanu. El a
încercat sã aºeze ºcoala româneascã pe
alte precepte decât cele impuse de
bisericã, unde dascãlii greci îi învãþau pe
copii psaltirea. Influenþat de curentele
postrevoluþionare din Franþa, unde
fusese de câteva ori, el înfiinþeazã pe
moºia sa din satul Goleºti - Muscel
(lângã Piteºti) o ºcoalã gratuitã pentru
oricine voia sã se înscrie. Elevii puteau fi
copii de boieri, negustori ºi chiar de robi.
Deschiderea ºcolii a avut loc la 1 mai
1826 ºi aici se învãþa româna, italiana,
germana, latina, greaca ºi alte materii.
Elevii trãiau într-un internat sub
suprevegherea profesorilor lor.

La sfârºitul primului an de studiu, în loc
de examen, elevii au jucat tragedia
moralã "Regulus", realizând astfel un
început de teatru românesc, dupã cum
ne spune Pompiliu Eliade în "Histoire de
l`esprit public en Roumanie." Din aceeaºi
sursã aflãm cã, pe lângã ºcoalã, exista ºi
un taraf format din 12 copii de þigani,
care învãþaserã acolo sã cânte din
vioarã, flaut º.a. Taraful învãþãceilor din
Goleºti n-a reuºit sã se apropie prea 

continuare în pag. 18 .

http://www.asiiromani.com/sens-giratoriu/19627-ziua-limbii-romane-31-august.html
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mult de "muzica evropeneascã", cum
dorea Golescu, dar a reuºit sã înveþe sã
cânte.

Limba românã din perioada modernã,
ca toate limbile, împrumutã multe cuvinte
din alte limbi, în special din limba
francezã. De la Revoluþia din 1989,
România a fost deschisã lumii întregi.
Acum, limba românã este influenþatã
foarte mult (ca majoritatea þãrilor
europene) de limba englezã americanã.

Limba românã este, aºa cum spunea
Negruzzi, o pânzã þesutã cu multe fire
diferite. Dar românii de astãzi au ajuns
sã accepte mai multe fire "grosiere"...

Din nucleul de cuvinte dacice, de
latinizare ºi influenþã slavã, limba
românã spune povestea unui popor de
supravieþuitori.

Bibliografie: Mihai Ferãscu, Cine
ºtie...Rãspunde!, EP, Bucureºti, 1972;
linguistics.bzu.edu, Encyclopedia
Britanica.

*****

Legea nr. 53/2013 privind instituirea
limbii române a fost publicatã în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 145, din 19
martie 2013. 

Potrivit actului normativ, ziua de 31
august va fi marcatã de cãtre autoritãþile
ºi instituþiile publice, de reprezentanþele
diplomatice ºi de institutele culturale ale
României, care vor organiza programe ºi
manifestãri cultural-educative, cu
caracter evocator sau ºtiinþific,
consacrate limbii române.

De asemenea, legea prevede ca
Guvernul ºi autoritãþile administraþiei
publice locale vor arbora drapelul
României, se va intona imnul naþional ºi
se vor folosi sigiliile cu stema României.

*****

TRÃIASCÃ PATRIA MEA, PATRIA
LIMBII ROMÂNE! LA MULÞI ANI!

Lucreþia Berzinþu Israel, august, 2013

LANSARE DE CARTE

Melania RUSU CARAGIOIU-
timiºoreancã,  stabilitã în Canada
din 1999, invitã toþi iubitorii de
carte la lansarea cãrþii Domniei
Sale - ,,FURTUNI  FECUNDE”,
ce va avea loc la Timiºoara în
data de 27 august a.c., ora 17.00,
în sala de expoziþie a Casei
Armatei . 
Prezentator: Prof. Mariana Strungã.

Melania RUSU CARAGIOIU

- Debut literar - 1979.
- O scriitoare prolificã, abordând
aproape toat genurile literare. 
- A publicat în 6 plachete
colective, românã sau franceze. 
- A publicat 6 cãrþi, creaþie
personalã, în România ºi
Canada. 
- Publicã la reviste din România
ºi Canada în românã ºi francezã.
- Membrã a multor cenacluri ºi
organisme culturale, între care ºi
,,Poetry” -Washington.
- Membrã a Asociaþiei Canadiene
a Scriitorilor Români 
- Vicepreºedintã a Cenaclului
Ep ig ram iº t i l o r  , ,Pãs to re l
Teodoreanu” din Montreal - Canada.

         
REDACÞIA

NU FUMAÞI!

Fumatul este unul dintre cele mai

grave vicii, pentru cã afecteazã, nu

numai respiraþia, ci întregul organism,

el fiind principala cauzã a cancerului

pulmonar.

Pe lângã acestea mai contribuie ºi la

apariþia altor cancere, a ulcerului

gastric, cirozei, leziunilor vasculare

cerebrale etc.

Acest fenomen este cu atât mai

îngrijorãtor, cu cât înregistreazã o

amploare fãrã precedent în toate

categoriile de populaþie ºi mai ales în

rândul tinerilor.

La fel cã alcoolul ºi cafeaua, fumatul

creeazã  dependen þã , fãcându-º i

victimele sã cumpere, cu un preþ mult

prea scump, în bani ºi sãnãtate... fum

ºi scrum, boalã ºi moarte prematurã.

Nu adoptaþi viciul fumatului, iar dacã

aþi ajuns deja prinºi în acest obicei,

renunþaþi la el imediat ºi definitiv.

Tinerii care vor performanþã în sport

sau în activitãþile cotidiene trebuie sã

respecte, neapãrat, titlul articolului.

ªi nu numai ei!

Ec.  Ion Drãgan

LIMBA NOASTRÃ CEA
ROMÂNÃ

Sãrut vatra ºi-al ei nume
Care veºnic ne adunã,
Vatra ce-a nãscut pe lume
Limba noastrã cea românã.

Cânt a Patriei fiinþã
ªi-a ei rodnicã þãrânã
Ce-a nãscut în suferinþã
Limba noastrã cea românã.

Pre pãmânt strãvechi ºi magic
Numai dânsa ni-i stãpânã:
Limba neamului meu dacic,
Limba noastrã cea românã.

În al limbii tezaur
Pururea o sã rãmânã
Limba doinelor de aur,

Limba noastrã cea românã. 
Grigore VIERU
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BBC ºi Discovery
scaneazã Sarmizegetusa
ascunsã 

Celebrul post britanic de televiziune
a folosit sateliþii ºi o tehnologie
numitã LIDAR cu care a scanat
împrejurimile incintei sacre din
capitala dacicã. Aºa a descoperit o
echipã de la BBC în Sarmizegetusa
Regia urme ale construcþilor romane.
Rezultatele sunt spectaculoase, spun
cei de la BBC, dar preferã
deocamdatã sã pãstreze secretul
asupra descoperirii lor. Arheologii
români vor primi o copie a hãrþii
obþinute astfel doar dupã difuzarea
documentarului, la sfârºitul verii.
Filmãrile pentru coproducþia BBC -
Discovery Channel s-au derulat ºi la
Sarmizegetusa Regia, dupã ce indicii
interesante, ce rãmân deocamdatã
secrete, le-au fost  oferite
producãtorilor de o scanare din
satelit .< ... > "BBC e aici pentru cã
lucrãm la un documentar despre
Imperiul Roman ºi despre cum
tehnologia prin satelit ne ajutã sã
descoperim noi situri arheologice în
tot imperiul. În România, ºi în
special, în aceastã parte a României,
existã o moºtenire culturalã foarte
bogatã ºi suntem foarte interesaþi sã
descoperim urmele romane", spune
Louise  Bray,  producã torul
documentarului. Coproducþia BBC-
Discovery va avea 90 de minute ºi
este dedicatã special Imperiului
Roman, o temã foarte bine primitã de
telespectatorii posturilor. Proiectul a
demarat în septembrie 2011, dar
filmãrile efective au început de-abia
în luna martie. Munca de teren se
finalizeazã odatã cu cadrele filmate
sus, în Munþii Orãºtiei, iar partea
interesantã apare în documentele la
care deocamdatã are acces doar
"staff-ul" documentarului. De altfel,
membrii echipei au fost îndeajuns de
secretoºi pe toatã durata vizitei lor ºi
au preferat sã opreascã filmãrile de
îndatã de ziariºtii români au ajuns în
zonã. Contractul de confidenþialitate
încheiat cu autoritãþile ºi arheologii
români i-a împiedicat ºi pe aceºtia sã
dea prea multe date despre

materialul BBC, dar entuziasmul
specialiºtilor care au fost alãturi de
echipa de filmare e relevant: "Sigur cã
acest documentar e foarte important
pentru arheologi, pentru cã aceastã
colaborare cu BBC-ul nu înseamnã
doar o colaborare cu o televiziune
superprofesionistã, care dã informaþie
curatã, care promoveazã în felul
acesta situl, dar ne oferã ºansa sã
avem ºi rezultatele investigaþiilor
fãcute cu noua tehnicã LIDAR privind
situl de la Sarmizegetusa. ªi, din
punct de vedere ºtiinþific, asta va fi un
pas mare înainte", a declarat
profesorul universitar Gelu Florea,

coordonatorul ºantierului arheologic
de la Sarmizegetusa Regia.                
< ... > "Imediat dupã difuzarea
filmului, din august încolo, aºteptãm
sã vedem imaginile ºi sunt convins cã
aceastã nouã tehnicã pune în evidenþã
tot felul de structuri care altminteri
din fotografie aerianã nu se vãd.
Trebuie sã vã imaginaþi tot acest deal
fãrã vegetaþie, vãzut de la înãlþime,
ceea ce din punctul nostru de vedere
spune foarte mult, mult mai mult
decât ce se vede cu ochiul liber, de la
nivelul solului", crede profesorul
Gelu Florea. Doar din toamnã vom
ºti, dupã ce arheologii români vor
viziona imaginile, dacã descoperirea
BBC schimbã teoriile în ceea ce
priveºte istoria capitalei dacice.        
<  ...  > Tehnologia specialã folositã
poate oferi ºi specialiºtilor parcului
date despre biodiversitatea din zonã";
în timp ce preºedintele Consiliului
ªtiinþific al PNG, cercetãtorul Radu
Stelian, care a discutat minute bune
cu englezii despre minunãþiile
naturale din zonã, crede: "Pe lângã
siturile arheologice, pânã ºi natura de
aici, care e magnificã, are ºi ea

valenþe de patrimoniu UNESCO.
Europa descoperã cã românii au ºi ei
ceva interesant, cã România are o
culturã ºi o civilizaþie veche". Vestea
cã o televiune precum BBC filmeazã
în cetate, a fãcut turul sitului. Toþi
turiºtii au tras de departe cu ochiul la
echipa care se plimba ºi filma la pas
în pãdurea din jurul incintei sacre ºi
toþi au sperat cã documentarul va
îmbunãtãþi imaginea României în
lume. Documentarul va fi difuzat în
luna august de BBC, apoi în
septembrie de Discovery SUA, aºa
cã zeci de milioane de oameni vor
afla informaþii ºi vor vedea imagini
din fosta capitalã a Daciei,
Sarmizegetusa Regia: "Noi avem o
audienþã estimatã de 30, pânã la 40
de milioane de oameni în întreaga
lume: în UK, America, Europa, Asia
ºi Australia, practic peste tot în lume,
deci e o ocazie minunatã de a arãta
lumii ce parte minunatã a României
este aceasta ºi sã le dea de înþeles cât
de importantã era aceastã lume în
vremea romanilor", crede Louise
Bray. O lume despre care ºtiu puþine
pânã ºi turiºtii români - în lipsa unei
finanþãri continue ºi suficiente, la
care se adaugã condiþii de lucru
primitive, arheologii au fãcut puþine
descoperiri, dar ºi datele publicate nu
are cine sã le expunã turiºtilor
interesaþi în lipsa unui ghidaj de
specialitate în cetãþile dacice. Câþi
dintre români ºtiu de exemplu cã:
"Situl de la Sarmizegetusa este foarte
mare: ultima ridicare topograficã pe
care am terminat-o toamna trecutã,
cu ajutorul profesorului Rus de la
Facultatea de Geografie din Cluj, ne
aratã un sit care are ºase kilometri
lungime pe ax, peste 250 de terase
antropogene,  amenajate  în
antichitate, se întinde pe aproape 400
de hectare de teren plan, deci vã daþi
seama cã e mult ºi de-abia acum
avem o dimensiune realã a tot ce s-a
întâmplat aici în antichitate", spune
universitarul clujan < ... .>

SURSA: http://casanoastra-romania-

dacia .b logspot.com /2012/05/bbc-si-

discovery-scaneaza-sarmizegetusa.html
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Directorul unui internat îi previne pe

bãieþi:

- Dacã dã dracu' ºi-l prind pe unul

din voi în dormitorul fetelor, îl

amendez cu 10 Euro; a doua oarã îl

ard cu 20 de Euro ºi a treia oarã cu

40 Euro!

Din spate, o voce timidã:

- Dom' director, da' un abonament

cât costã?

{

Frizerul îl întreabã pe client:

- Cum sã vã tund cã sã fiþi mulþumit?

- Gratis!

{

Un apel telefonic la o agenþie de turism:

- Faceþi excursii în Egipt?

- Da, desigur...

- Spuneþi-mi, vã rog, ce staþiuni

balneare sunt acolo?

- Sharm-el-Sheick, Hurgada, Taba,

Nuveiba...

- Stop... Nuveiba. Nuveiba e bine!

- Când doriþi sã plecaþi, câte persoane?

- A, nu, nu plecãm. Noi doar

rezolvãm integrame...

Douã blonde într-o maº inã,

semaforul roºu, se opresc:

- Mamããã... vezi ce roºu frumos?!

- Da... wow...

- Da... uite ce galben fain...

- Aha...

- Da... uite ce verde frumos...

- Da, ãsta chiar e super...

- Aaa... iar roºul ãla... l-am mai

vãzut, hai sã mergem!

{

Un om trece pe lângã un beþiv ºi  

îl întreabã:

- De ce bei mai, omule?

- Ca sã-mi înec amarul.

- ªi, l-ai înecat?

- Nu, cã al dracului ºtie sã înoate!

{

- Nu po's'nteleg d'e ce am fost

adus la pol.. poliþie! Exclamã un

beþiv, plin de indignare!

- Pentru bãuturã! Îi rãspunde

ofiþerul de serviciu.

- Pãi, de ce nu zici aºa? Adu-mi

un coniac!

Un oltean vine la bar:

- Douã sute de rãchie, în douã pahare.

Barmanul întreabã:

- De ce în douã pahare, cã eºti singur?

- Am un prieten plecat în Afganistan

ºi mi-a spus sã beau ºi pentru el.

A doua zi la fel, a treia zi la fel ºi tot

aºa se repetã povestirea pânã într-o

zi când vine ºi cere o sutã de rachiu

într-un pahar.

- Dar ce, Doamne fereºte s-a

întâmplat, þi-a murit prietenul?

- Ah, nu, m-am lãsat eu de bãut.

Sursa: INTERNET

SFATURI UTILE ÎN GASTRONOMIE

Carnea crudã, înainte de a fi gãtitã, trebuie þinutã pe un fund de lemn. În
felul acesta nu se va impregna de mirosul alimentelor din jur.
Întotdeauna carnea trebuie spãlatã cu apã caldã. Dacã se spalã cu apã rece se
pot pierde substanþele hrãnitoare.

Carnea ce urmeazã sã se frigã trebuie sã fie unsã, cu douã ore înainte
de a fi pusã la foc, cu ulei sau cu unt topit. Condimentarea se face cãtre sfârºit,
astfel carnea rãmâne fragedã ºi îºi pãstreazã gustul intact.

Carnea de iepure devine delicioasã dacã înainte de a o gãti, o lãsaþi
câteva ore în lapte.

Carnea de porc primeºte un gust foarte plãcut, dacã adaugaþi în mâncare
câteva boabe de ienupãr.

Ficatul se face moale ºi rãmâne zemos, dacã înainte de preparare îl
lãsaþi sã stea o orã în lapte, apoi îl daþi prin fãinã ºi îl gãtiþi în grãsime puþinã.
Sarea se pune abia la sfârºit.

Limba de vitã trebuie fiartã la foc domol, astfel se întãreºte.

Ec. Ion Drãgan 

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




