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Cel de-al doilea proiect pe
mãsura 3.2.2. C. va fi derulat tot
prin Agenþia de Plãþi pentru
Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
(ADRP) ºi are ca obiective:
„Amenajare spaþiu public de
recreere în localitatea Mehadia”.
Proiectul are termen de
finalizare 31.12.2015 cu valoare
totalã de 79.975 de euro eligibilã
ºi nerambursabilã, comunitatea
nu are cofinanþare
Proiectul este fãcut pentru
îmbunãtãþirea vieþii ºi crearea de
noi spa þ i i  de recreere;
amenajarea terenului de fotbal,
construirea unui teren de mini-
fotbal cu nocturnã, cu suprafaþa
de joc sinteticã, precum 

urmare în pag. 3 .  

VOTÃRI
Eu merg la vot pentru cã am ceva

de spus când vine vorba de viitorul
României.

Constat cu o plãcutã surprindere
cã acum, înainte de alegeri în toatã
þara s-a pornit o campanie puternicã
de încurajare a electoratului sã iasã la
vot. E greu însã sã trezeºti ºi sã
încerci sã faci conºtientã o aºa mare
masã de oameni de faptul cã pãrerea
fiecãruia în parte conteazã ºi cã votul
este un drept ºi o obligaþie în acelaºi
timp.

Merg la vot cu gândul cã România
are nevoie de un preºedinte adevãrat,
de un preºedinte care ºtie ce sã facã.

Avem nevoie de echilibrare ºi
stabilitate pentru a construi un nou
viitor. Noul preºedinte al României
trebuie sã vrea sã depãºeascã 25 de
ani de tranziþie imperfectã, dar ºi 10

ani de scandal ºi rãzboi politic.

Personal îmi doresc un preºedinte
care sã nu mai punã în stare de
conflict ºi urã mai toate pãturile
sociale.

Vreau un preºedinte care sã nu

transforme instituþiile statului în
moºii proprii sau sã le punã în stare
conflictualã unele cu altele.

Vreau un preºedinte care sã nu
mai susþinã privatizarea serviciilor
publice, infrastructurii, sãnãtãþii ºi
educaþiei. 

Vreau un preºedinte care sã
susþinã accesul universal ºi gratuit la
serviciile publice de sãnãtate,
educaþie.

Funcþia lui este scrisã în
Constituþie, îl alegem ca sã o respecte
ºi ca sã slujeascã în interesul public.

În ceea ce mã priveºte, invit toþi
cetãþenii comunei noastre sã participe
la vot; sã voteze ºi sã aleagã pe cel
mai bun dintre toþi candidaþii la
Preºedinþie, având astfel ocazia sã
opteze pentru persoana care o
cunoaºte mai bine, care prezintã
deplinã încredere. 

Nu avem voie sã ne plângem sau
sã comentãm dacã nu ne asumãm
mãcar o datã la 5 ani acest drept de
vot.

Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Primar,  Iancu Panduru

mailto:vestea.de.mehadia@gmail.com
http://vestea.wordpress.com
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RÃCHIA CÃRÃªANÃ 

FESTIVALUL  RÃCHIEI DE LA BÃILE HERCULANE - EDIÞIA A XV-A

P
roducãtori, consumatori,
organizatori, vizitatori,
,,judecãtori”, aceºtia din

urmã conduºi cu competenþa
cunoscutã de domnul Ionesie
Gheorghioni-vicepreºedintele
Consiliului judeþean Caraº
Severin, precum ºi alte categorii
de participanþi, au fost prezenþi la
a XV-a ediþie a FESTIVALULUI
RÃCHIEI DE LA HERCULANE,
din data de 13 septembrie 2014.

Festivalul a fost deschis la ora
14.00 în urma discursului
pragmatic ºi concis al domnului
Sorin Frunzãverde, preºedintele
Consiliului Judeþean Caraº
Severin, care a avut amabilitatea
sã viziteze toate standurile cu
rãchie ºi sã aprecieze calitatea
produselor expuse.

Nu a lipsit presa, televiziunea ºi
radioul prin omniprezentul Paul
Sever Smadu, care a  relatat
momentele esenþiale ale acestei
acþiuni.

Ca ºi în anii trecuþi, atmosfera a
fost destinsã, plãcutã, cu
comentarii ºi discuþii, cu atât mai
palpitante cu cât avansa analiza

organolepticã a rãchiilor
prezentate, iar în final s-a
ajuns , în unanimitate, la
concluzia cã RÃCHIA
CÃRÃªANÃ este cea mai
bunã.

Au fost prezenþi cãzãnarii
din multe localitãþi cãrãºene
cu produse foarte bune, dar
meritã amintit faptul cã
unele standuri (Cornereva,
Soceni ,  Bolvaºni þa) s-au
evidenþiat, atât prin gama
sortimentalã bogatã, cât ºi prin

bunãtãþile, de
a l t f e l
compatibile cu
r ã c h i a ,
expuse, cum
a u  f o s t :
s l ã n i n a ,
b rânza  de
oaie, mãlaiul,
pâ i n ea  de
c a s ã ,
m ã m ã l i g a ,
sãrãþelele ºi
c h i a r  u n

berbecuþ la proþap.
Primarul Iancu Panduru s-a

ocupat de organizarea standului
comunei Mehadia invitând
cãzãnari experimentaþi. Produsele
expuse au fost produse de Muicã
Vasile din Valea Bolvaºniþa,
Panduru Dumitru ºi Drãgan Ion din
Plugova, a cãror exponate au fost
degustate ºi foarte apreciate de
cãtre toþi. Ca ºi în anii precedenþi,
Plugova s-a prezentat foarte bine
prezentându-se la festival cu:
rãchie din prune de varã, rãchie
din albuºe, rãchie din mere, rãchie 

din struguri, situându-se în primele
locuri, atât din punct de vedere
calitativ, cât ºi sortimental.

A participat la festival un nou
soi de rãchie, dar în afara
c o n c u r s u l u i ,  r ã c h i a  d i n
POLISTIREN, producãtorul ei
nedorind sã-ºi declare identitatea.

NOROC!

Ec. Ion Drãgan

Ï Ï Ï Ï  

Mihai Eminescu - AFARÃ-I TOAMNÃ

Afarã-i toamnã, frunzã-mprãºtiatã,
Iar vântul zvârle-n geamuri grele picuri;
ªi tu citeºti scrisori din roase plicuri
ªi într-un ceas gândeºti la viaþa toatã.

Pierzându-þi timpul tãu cu dulci
nimicuri,
N-ai vrea ca nime-n uºa ta sã batã;
Dar ºi mai bine-i, când afarã-i zloatã
Sã stai visând la foc, de somn sã picuri.

ªi eu astfel mã uit din jeþ pe gânduri,
Visez la basmul vechi al zânei Dochii;
În juru-mi ceaþa creºte rânduri-rânduri;

Deodat-aud foºnirea unei rochii,
Un moale pas abia atins de scânduri ...
Iar mâni subþiri ºi reci mi-acopãr ochii.
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George Bacovia

G e o r g e  B a c o v i a
(pseudonimul lui George Vasiliu) s-a
nãscut la 4/17 septembrie 1881 la
Bacãu. Urmeazã liceul din oraºul
natal, apoi Facultatea de Drept din
Iaºi, fãrã a profesa avocaturã.
Îndeplineºte diferite slujbe: copist,
ajutor de contabil, referent,
bibliotecar. Debuteazã cu poezia “ªi
toate...” în revista “Literatorul”
condusã de Al. Macedonski. Debutul
editorial se petrece în 1916 cu
volumul “Plumb” (cel mai important
din creaþia sa). Publicarea volumului
a fost înlesnitã de un alt mare poet
interbelic Ion Pillat.

George Bacovia este unul
dintre marii poeþi originali dupã
Eminescu. În poezia sã se gãsesc
influenþe din Edgar Poe ºi din
simbolismul francez prin atmosfera de
nevrozã, gustul pentru satanic, ideea
morþii, cromatica ºi predilecþia pentru
muzicã. Impresiile sunt sunt sugerate
prin corespondenþe muzicale, dar ºi
prin culoare, poetul fiind influenþat de
pictori impresioniºti, ca Renoir ºi
Degas. 

Bacovia e poetul toamnelor
dezolante, al iernilor ce dau impresia
de sfârºit de lume, al cãldurilor toride,
în care cadavrele intrã  în
descompunere, al primãverilor iritante
ºi nevrotice (Decembrie, Cuptor,

Lacustrã, Nervi de primãvarã). Cadrul
este oraºul de provincie cu parcuri
solitare, cu fanfare militare, cu
cafenele sãrace. Alãturi de figurile
proiectate în acest fundal, copii ºi
fecioare tuberculoase, o palidã
muncitoare, poetul însuºi rãtãcind fãrã
sens, devin “personaje”: toamna,
somnul, plânsul, golul, frigul,
tristeþea, nevroza, vara.

Simbolistica bacovianã este
sugeratã prin culori adecvate, capabile
sã releve trãirile sufleteºti ale
artistului. Culorile devin mai
sugestive decât cuvintele ºi alcãtuiesc
un limbaj aparte de comunicare.
Poetul mãrturisea: ,,În poezie m-a
obsedat totdeauna un subiect de
culoare. Pictorul întrebuinþeazã în
meºteºugul sãu culorile: alb, roºu,
violet. Le vezi cu ochii. Eu am
încercat sã le redau cu inteligenþã,
prin cuvinte. Fiecãrui sentiment îi
corespunde o culoare.”

Gama de culori este restrânsã,
concentrate pe câteva motive tipic
simboliste: urâtul, plictisul, tristeþea,
vagabondajul, monotonia, ele având
c o r e s p o n d e n þ e  î n  l u m e a
instrumentelor muzicale. Melancolia
gravã este sugeratã de vioarã ºi de
clavir, sentimental de monotonie îl dã
culoarea violet. Pentru nevrozã-
verdele crud, albastrul, rozul, iar
muzical este susþinutã de violin ºi de
flaut.

Poetul este un însingurat într-
o lume care trece printr-o crizã ºi care
intrã în descompunere, un însingurat
care cântã la vioarã improvizând pe
versurile poeþilor favorite (Eminescu,
Coºbuc, Macedonski, Traian
Demetrescu). George Cãlinescu
afirma cã: ,,Poetul a fãcut muzica ºi a
scris versurile dupã strunele
vioarelor”. 

Moare la Bucureºti, pe  22
mai 1957. 

Prof. Gruia Cinghiþã

Despre pâine
Alimentul cel mai frecvent în hrana

omului, pâinea, are o istorie care coboarã
în timp cel puþin 30.000 de ani. 

Prima pâine produsã a fost probabil o
versiune de lipie din pastã de grâu
coaptã, amestec de grãunþe ºi apã. Acest
tip de pâine, preparat ºi astãzi, fãcea
parte din dietã civilizaþiilor sumeriene ºi
egiptene, aºa numita “ta”. 

Pâinea crescutã în care se adãugã
drojdie s-a fabricat ºi ea din timpuri
strãvechi. Ideea inventãrii unui cuptor în
care se cocea pâinea, se pare cã aparþine
grecilor.

În secolul V a.Cr., pâinea era
preparatã la Atena ºi Roma în brutãrii, iar
prima breaslã a brutarilor apare la greci în
jurul secolului II d.Cr. În Evul Mediu,
pâinea era servitã ca fel principal, dar ºi
ca platou pe care se punea mâncarea.
Platoul avea un diametru de 10-15 cm, iar
la finalul mesei se mânca sau se dãdea
sãracilor, sau era aruncat la câini. În
secolul XV, platoul din pâine este înlocuit
cu cel din lemn.

Pâinea feliatã apare în Germania. În
1912, Otto Frederick Rohweder
inventeazã o maºinã care felia pâinea.
Invenþia e privitã cu suspiciune de brutari.
Inventatorul nu s-a descurajat ºi în 1928 a
inventat o maºinã care pe mãsurã ce felia
pâinea o ºi ambalã.

Semnificaþia religioasã a pâinii se
leagã de introducerea legilor lui Moise
(aproximativ 1000 a.Cr.). Cãrþile
“Leviticului” ºi “Deuteronomului” conþineau
indicaþii de preparare a hranei pentru
evrei. Când aceºtia au rãtãcit în sãlbãticie
ei au mâncat manã, descrisã drept o
pâine cãzutã din ceruri.

Dar, simbolistica pâinii, leagã
indisolubil cele douã Testamente. Iisus
Hristos, a înmulþit cei doi peºti ºi cinci
pâini pentru a hrãni mulþimea din pustiu.
De asemenea, la Cina cea de Tainã, s-a
mâncat pâine ºi s-a bãut vin, trupul ºi
sângele Mântuitorului, adicã Sfânta
Cuminecãtura.

                    Prof. Gruia Cinghiþã
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S
           lãbit dupã înfrângerea suferitã

în bãtãlia de la Kõniggrätz, în

rãzboiul din anul 1866 contra

Prusiei, Imperiul Austriac acceptã

compromisul constituirii Imperiului

Austro-Ungar, denumit oficial Imperiul

Austriac ºi Regatul Maghiar.

Din punct de vedere etnic,

Austro-Ungaria era un imperiu

multinaþional în care germanii ºi

maghiarii reprezentau doar o treime

din populaþie, celelalte douã treimi

fiind compuse din alte douãspãrezece

naþionalitãþi.

Constituit într-o perioadã de

construcþie a identitãþilor pe criteriu

naþional, tensiunile existente între cele

douã naþiuni dominante ºi celelalte

naþiuni (îndeosebi italianã, românã,

ucrainianã ºi sârbã) au fãcut din

Austro-Ungaria un stat ºubred, sãpat

de miºcãri iredentiste ceea ce a dus,

la sfârºitul secolului XIX ºi începutul

secolului XX, la o intensificare a

îngrãdirii libertãþii popoarelor supuse ºi

la deznaþionalizare forþatã.

În aceste condiþii, românii ºi-

au concentrat în bunã mãsurã energia

de luptã pe terenul vieþii cultural-

naþionale prin crearea a numeroase

societãþi ºi asociaþii de culturã.

Cultivarea limbii române

constituia principalul m ijloc de

dezvoltare a culturii naþionale, fãrã a

neglija nici argumentul etnografic în

sprijinul demonstrãrii unitãþii românilor

– aºa cum arãta  Nicolae Iorga în

Rãsunetul „....prin una ºi aceeaºi artã

rom âneascã , cultivatã în toate

provinciile locuite de români, deºi sub

diferite stãpâniri, cu diferite influienþe

strãine dar romanizate....” Iar la sfârºit

afirmã „Pânã când dincoa ºi dincolo

de Carpaþi avem acelaºi tip de þãrani

nu m i-e teamã de soarta acestei þãri,

facã-se orice uneltiri”. 

Încã de la 1860, Ion Puºcariu

face apel, (publicat în Telegraful

român), cãtre cele trei milioane de

români din monarhie  în vederea

alcãtuirii unei biblioteci ºi a unui

muzeu din fondul ce se va realiza prin

contribuþii. Important este cã ideea a

dat roade, iar în anul urmãtor se

înfiinþeazã la Sibiu Asociaþiunea

Transilvanã pentru Literatura Românã

ºi Cultura Poporului Român cunoscutã

sub numele de Astra, cea mai de

seamã organizaþie culturalã naþionalã

a românilor subjugaþi.

Foaia periodicã a Astrei,

Transilvania  se va ocupa cu

publicarea de documente istorice dar

nu lipsesc nici preocupãrile pentru

etnografie ºi artã. 

Expoziþia organizatã în anul

1881 la Sibiu are loc în condiþiile

ofensivei politicii dualismului austro-

unga r  în  v e d e re a  rep r im ã r i i

naþionalitãþilor din m onarhie, º i

îndeosebi a românilor, a cãror þarã îºi

câºtigase de curând independenþa,

ceea ce conferã manifestãrii un

pronunþat caracter politic.

Cu toate cã, „Înaltul guvern a

in t e r z i s  d e f i n i t i v  c o m i te tu lu i

Asociaþiunii transilvane de a a aranja

expoziþia românã....astãzi avem o

datorinþã mai mult decât moralã de a

stãrui din toate puterile ºi de a nãzui

ca succesul expoziþiei române sã fie

cât se poate de îmbucurãtor”,

consemneazã foaia Familia. 

E x poz i þ ia  a re  loc  º i

p a r t ic ip a rea  bãnã þen i lo r  e s te

încununatã cu premii dupã cum

urmeazã ;

„Premiul clasei I – medalie de

argint – Jucu Constantin din Lugoj -

masã de salon ºi câte o diplomã de

onoare pentru Coºar Elisabeta –

cãmãºi –Belinþ ºi Coºar Elena –opreg

–Belinþ.

Premiul clasa II – Medalie de

bronz – episcopul unit al Lugojului.”

Meritã consemnat un alt

eveniment care marcheazã anul 1900,

adunarea Astrei la Bãile-Herculane ºi

faptul cã organul de presã al acesteia

anunþã, sub titlul „Pentru conservarea

portului” apariþia a douã cãrþi poºtale

ilustrate, una reprezentând costumul

naþional premiat cu premiul I ºi care

poartã o notiþã : „Persida Domãneanþu

din Ohaba-Mâtnic. Costum original

fãcut cu mâna proprie”, a doua cu

premiul III prezintã un splendid costum

din zona Pãdurenilor.

Se pare cã Ohaba-Mâtnic a

fost o comunã cu specific aparte

pentru cã doi ani mai târziu presa

vrem ii scr ie despre expoziþ ia

organizatã la Budapesta de Ilda

Sulyok din  localitate  dând amãnunte

: „D-ºoara Sulyok e din satul Ohaba-

Mâtnic (Comitatul Caraº-Severin) a

crescut ºi a trãit între Românii

bãnãþeni, fiind cu ei în nemijlocit

contact ºi având astfel fericirea – cum

se exprimã însãºi – de a studia de

aproape ºi de a se delecta cu

neântrecutele frumuseþi de artã ale

þesãturilor noastre naþionale. A vorbit

d e s p r e  f a n ta s ia  m u l t i c o lo r ã ,

in v e n þ i o z i ta te a  in e s h a u r ia b i lã ,

dexteritatea ºi hãrnicia neântrecutã,

cu ajutorul cãreia femeia românã, din

fragedã copilãrie pânã-n adânci

bãtrâneþi, îºi þese lacrimile ºi bucuriile

în cele trebuincioase la casã ºi

îmbrãcãminte”. Se menþioneazã, de

asemenea, „interesul ºi plãcerea cu

care publicul strãin nouã, studia

diferitele þesãturi”, scrie în nr. 28 din

1902 Dreptatea.

Bãnãþenii au o contribuþie

însemnatã la organizarea expoziþiei de

sub egida Astrei cu ocazia inaugurãrii

muzeului de la Sibiu consemnatã în

„Catalogul expoziþiunii etnografice ºi

is to r ic o -c u l tu ra le  a ra n ja te  c u

ocaziunea inaugurãrii Muzeulu i

Asaeraþiunii din Sibiu” :

„I. Partea etnograficã. Desp.

A. Situaþia geograficã, viaþa comunalã

ºi casele Românilor din þarã. La

poziþia 15 este consemnat Dr. Cosma

Aurel din Timiºoara cu fotografia unei

case din comuna Utvin (Timiº). Desp.

B. Stãrile poporului român de la þarã –

la poziþia 35 Dr. Cosma Aurel din

Timiºoara : grupe de popor – femei ºi

bãrbaþi din com. Utvin ; la poziþia 48 –

D i a c o n o v i c h  A l e x a n d r u  d i n

Caransebeº ; cu porturi din comuna

Jupa (lângã Caransebeº), 5 fotografii

de interes etnografic, º.a. La poziþia

144 – Reuniunea femeilor române din 

.  continuare în pag. 5 

PROMOVAREA  PATRIMONIULUI  ETNOGRAFIC  BÃNÃÞEAN LA 
SFÂRªITUL SECOLULUI  XIX  ªI  ÎNCEPUTUL  SECOLULUI  XX 
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urmare din pag. 4 .  

Lugoj : participante cu un costum

femeiesc ºi un costum bãrbãtesc.

 Poziþia 149 Russu Victor din Utvin – 3

fotografii de interes etnografic (porturi

din comuna Utvin).

Desp. C. Industria de casã.

Poziþia 1. Agliceriu Sofia, Bouþarii

Inferiori – 3 cepse ; poz. 2. Agliceriu

Trandafira, Bouþarii Inferiori – 1 opreg,

1 catrinþã, 1 cãmaºã ; poz. 23.

Birãescu Elisabeta, din Chizãtãu – 2

catrinþe ; poz. 45 Bucovan Floare din

Chizãtãu 1 catrinþã ; poz.  46 Bucovan

Maria din Chizãtãu – 1 catrinþã ; poz.

126. Goia Floare din Chizãtãu – 2

catrinþe º i poz. 127. Goleºie Ana,

Chizãtãu – 1 opreg.”

Apelul dr. C.I.Istrati, comisar

general al Expoziþiei jubiliare de la

Bucureºti din anul 1906, cãtre familiile

ºi persoanele pãstrãtoare de obiecte

vechi nu a rãmas fãrã ecou în Banat,

dovada o fac participarea masivã ºi

premierea pe mãsurã, dupã cum

consem neazã  Transilvania  sub

semnãtura aceluiaºi :

„ Medalie de aur cu diplomã

specialã : Poziþia 1. Floarea Sârbu,

Banat ; Poziþia 3. Elisabeta Faur,

Chizãtãu ; Poziþia 4. Maria Pepa,

Buziaº ; Poziþia 22. Lucia A. Cosma,

Timiºoara.

 Medalie de argint cu diplomã

specialã : Poziþia 9. Þãrancele din

Chizã tãu ; Poziþ ia 27. Em ilia

Avramescu, Lugoj ; Poziþia 33. Ella

Ioanovici, Lugoj. 

  Medalie de bronz cu diplomã

specialã : Poziþia 4. Þãrancele din

Buziaº ; Poziþia 12 Þãrancele din

Buziaº. 

Diplomã de onoare cu

medalie de aur : Poziþia 1. Reuniunea

românã de cântãri din Lugoj, Banat ;

Poziþia 14. Reuniunea românã de

cetire ºi cântãri, Coºtei, Banat.

 Medalie de aur cu diplomã

specialã. Expozanþi : 1. I. Vidu, Lugoj,

Banat ; Poziþia 14. Iosif Micu, Coºtei,

Banat”.

În anul 1913 ziarul Drapelul

salutã înfiinþarea Muzeului etnografic

românesc sub egida Astrei în Lugoj

menþionând cã „Muzeul, care este azi

un modest început încã, are frumosul

scop de a aduna produsele de artã ale

þãranului român ºi tot ce se refereºte

la etnografia noastrã. Acei mãrinimoºi

cari ar mai putea dori sã sprijineascã

ac eas tã  in s t i tu þ iu n e  cu l tu ra lã

bãnãþeanã, sunt rugaþi a adresa

darurile Albinei din Lugoj”.

Dupã Unire, presa localã

n o t e a z ã  a v â n t u l  a c t i v i t ã þ i i

expoziþionale atât pe plan naþional cât

ºi internaþional cum ar fi : la Londra în

1920 – expoziþia de cusãturi

româneºti ºi la Praga în 1930 

e x p o z i þ i a  d e  a r tã  p o p u la r ã

româneascã.

Dupã succinta prezentare de mai sus

putem sã concluzionãm cã fruntaºii

vieþii politice ºi culturale din Banat au

manifestat un interes sporit pentru

valorificarea patrimoniului etnografic

rom ânesc º i pentru afirm area

specificului nostru naþional.

Gheorghe Mirulescu

Ï  Ï  Ï  Ï  Ï  Ï  Ï  Ï

CRÂMPEIE DE GÂNDURI

Adeseori suntem obligaþi a acorda atenþie unor oameni mãrunþi, chiar
insignifianþi prin condiþia umanã ce propria lor conduitã socialã o
creeazã, limitaþi la capacitatea de a percepe doar pãrþile negative ale
aspectelor socio-umane ºi a acþiona în relaþiile cu cei din jur sub imperiul
acestor percepþii. 
Ce este mai trist este cã toleranþa, pacienþa - percepte moral creºtine
elementare - nu le gãseºti acolo unde te aºtepþi ca ele sã fie; de cele mai
multe ori aceste calitãþi umane sãlãºluiesc, discret, în suflete simple,
scãldate în bun simþ ºi altruism.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Posibil ca în viziunea lui Dumnezeu, lumea aºa cum a creat-o El sã fie
perfectã, doar în viziunea noastrã sã fie altfel. Poate cã doar El ºtie de ce
fiecare dintre noi suntem aºa cum suntem, de ce fiecare lucru este acolo
unde este… ºi cum este. 
Ce este clar este cã mãreþia lucrãrii Lui nu are cuprins în judecata ºi
putinþa noastrã de înþelegere!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trãim într-o erã a tehnologiei, putem vorbi chiar de o culturã
tehnologicã, cu linii clare fundamentate pe un pragmatism habotnic
zãmislit din pântecele ºtiinþei. 
Conectarea la tehnologie creeazã în subconºtientul nostru un surogat de
putere, de siguranþã ºi încredere. Din pãcate toate aceste sentimente
zãdãrnicesc vederii ºi cunoaºterii faptul cã suntem puternici atâta timp
cât o avem la îndemânã ºi o putem controla!

Constantin VLAICU - Octombrie 2014
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ANII DE LICEU - ELEV LA LICEUL TRAIAN LALESCU
DIN MEHADIA

(FRAGMENT DIN MONOGRAFIA FAMILIEI TRAIAN LALESCU –CORNEA , CARAª-SEVERIN)

Concursul de amitere la liceu
a fost aprig; a constat din probe
scrise ºi orale la Matematicã ºi
Literatura Românã, plus o probã
oralã, cred la Istorie. Trebuia sã fi
îndeajuns de bun, spre a te
poziþiona nu mai jos de locul 32
sau 34; cei dedesubtul acestei linii
se întorceau acasã, poate
încercau alte ºcoli de calificare
mai accesibile. Mehadia (Ad
Mediam în latinã) era cel mai
e m a n c ipa t  sa t  pe  ru ta
Caransebeº-Orºova; în fapt e un
oraº mai mic. Este o localitate
încãrcatã de istorie: Romanii
aveau un castru acolo, puþin spre
Nord, la Podul Bolvaºniþei. Am
sãpat acolo ºi recuperat bucãþi de
apeduct din ceramicã. Apoi,
Mehadia a fost ºi un important
post de frontierã la graniþa cu
Valahia (sudul României), 
încorporatã în zona de dominaþie
a Imperiului Otoman. În acele
vremuri, pânã la Orºova inclusiv,
no i  þ i neam de Imper iu l
Habsburgic. Vremelnic, Mehadia a
fost ºi centru administrativ sub-
regional: plasa, reºedinþa de judeþ.
Mehadia a dat Banatului ºi
României oameni importanþi; sã
pomenim aici doar generalii
Nicolae Cena ºi Ion Ion, sau mai
contemporanii scriitori Nicolae
Mãrgean, Virgil Nemoianu sau
Dumitru Þepeneag.

Geografic vorbind, Mehadia
este situatã adânc în canionul
râului Bela-Reca, strãjuitã la Est
de un multe înalt ºi stâncos, care
i-a fãcut pe unii istorici sã
conchidã cã enigmatica POSADA, 
unde Basarab l-a zdrobit pe Carol

Robert de Anjou (regele Ungariei)
ar fi fost acolo. Tot pe partea
esticã, dar spre intrarea dinspre
Nord, sus pe munte, este Turnul
de Observaþie construit de
Austrieci ºi care a fost martor ºi
pãrtaº la multe ciocniri dintre cele
douã imperii, Otoman ºi Austriac;
acest turn este practic emblema
Mehadiei.

ªi iatã-mã elev la liceul
"Traian Lalescu" din Mehadia; mã
ºtia toatã lumea în ºcoalã, pânã ºi
majoritatea locuitorilor "cetãþii".
Director era Nicolae Stângu, care
avea o casã imensã pe 2 nivele (în
plin regim comunist, mai erau ºi
d'astea), etajul 2 servind ca
dormitor-internat pentru elevii din
afarã localitãþii. Profesor de
matematicã, Dl Stângu era foarte
dedicat bunãstãrii liceului ºi a
internatului; adesea, îl vedeam
lucrând cot la cot cu meºterii la
reparaþia instalaþiilor de apã,
cãldurã, etc. Soþia sa-doamna
Livia Stângu (nãscutã Dop) s-a
întâmplat sã ne fie dirigintã ºi
trebuie sã spun cã aceastã
profesoarã de Literatura Românã
ne-a fost ca o mamã toþi acei ani.
Doamna Livia era sora mai micã a
profesorului de Românã ºi
Francezã-Nistor Dop, care a fost
ºi inspector ºcolar judeþean.
Diriginta era asprã cu noi uneori,
dar la modul moale mai degrabã;
o datã a fãcut exces de exigenþã:
eram în clasa a X a ºi când a venit
subiectul poetului naþ ional
Eminescu, ne-a cerut sã recitãm
pe de rost toate cele 92 strofe ale
marii capodopere, "Luceafãrul",
drept condiþie pentru a promova

spre clasa XI-a. Pânã la urmã, toþi
am trecut acest test; ce-i drept,
doamna dirigintã mai intervenea
când venea vorba de ordinea
strofelor; poate de aceea, dar ºi cã
m-a marcat acest "Luceafãr", îl
ºtiu ºi... azi. Cu fratele ei însã, dl
Dop, nu te jucai; deºi în liceu se
bãtea mai puþin ca în ºcoala
primarã, totuºi se mai întâmpla,
când se depãºeau unele limite ale
disciplinei; iar dl Dop avea niºte
palme precum... lopeþile; am avut
norocul sã nu le cunosc. ªi când
era bine dispus, dl Dop ne "alinta"
cu apelativul "escroc". Eram în
clasa a XI-a ºi strigã la mine:
"Lalescu, escrocule, ia prezintã tu
analiza literarã Le Germinal”; iar
eu, ridicat în picioare prezentam
capodopera lui Zola în francezã.
Era simpatic tare Dl Dop.
Disciplina în liceu era ceva la care
nu se acorda rabat; uniforma era
naþionalã ºi absolut obligatorie, ca
ºi cravatã, iar pe mâneca stângã
aveam un ecuson cu numele
liceului ºi numãrul matricol
personal. Nu te comportai frumos
faþã de un cetãþean matur, te
puteai trezi cã eºti chemat la
cancelarie sã dai explicaþii. În
lumea de azi ºi de aici, cea
"politically correct" nu se mai
înþelege cã disciplina este mamã
bunã a performanþei, indiferent de
domeniu: ºcoala, armata, familie
sau orice activitate lucrativã; de
aceea, te uiþi la liceele Americane
ºi-þi vine sã plângi.

La Mehadia, eram secþie
realã ºi deci, Matematica, Fizica, 

.  continuare în pag. 7
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ºtiinþele exacte trebuia sã fie
în primul plan al exigenþei, urmând
ca la disciplinele umanistice sã ne
bucurãm de o oarecare toleranþã;
nu a fost aºa, dupã cum s-a putut
vedea în rândurile de mai sus.

La Fizicã, îl aveam pe Dl. Ilie
Popescu, decanul de vârstã al
liceului; în tinereþe, a fost
simpatizant al Legiunii - preferinþa
legitimã a majoritãþii tineretului
studios din acea perioadã a
istoriei. Noi îI apelam între noi cu
termeni ca "Moº Vitezã" sau
simplu "Moº Popescu". Domnul
Popescu chiar a fãcut Fizicã cu
noi: de la legile Mecanicii, la
Electricitate, Opticã sau Fizicã
Nuclearã. Fãrã sã neglijeze partea
teoreticã, punea accent foarte
mare pe rezolvarea problemelor,
în care secretul, dificultatea erau
ca din enunþul problemei sã
i n d e n t i f i c i  f o r m u l a
corespunzãtoare spre a obþine
rãspunsul. ªi astãzi mai ºtiu
formula legii a III a a Dinamicii,
presupusã (zic eu) a fi fost
inventatã de Newton sau formula
generalã a Teoriei Relativitãþii lui
Einstein.

Matematica, ne era predatã
de domnul Mihai Belchite. Nativ
din Mehadia, domnul Belchite
contrasta prin exigenþa aparenþei
lui de om fin, moale.

Se fãcea o matematicã foarte
avansatã pentru nivelul unui liceu
ºi aici eram cred între primii pe
plan mondial. Uneori, dacã ne
rãtãceam în cursul rezolvãrii unei
probleme, domnul Belchite ne
nota cu 4 (cãzut), chiar dacã noi o
parcursesem, sã zicem, în
proporþie de 60%;. I'mi amintesc,
eram la tablã, totul mergea strunã,
când, din emoþie sau stress nu am
sesizat restrângerea unui binom ºi
am primit "4"; când a venit pauzã,
am pãrãsit clãdirea ºi m-am dus 

pe Prund, unde am putut sã
plâng în liniºte, consolat fiind de
sunetele Bela-Recãi. Era o
problemã cu generaþia noastrã,
când ne raportam la oficialitãþi;
acuzam un puternic stress, un
anume complex-in special cei
veniþi din zona ruralã, unde
dascãlul, preotul erau "dumnezei",
ca sã nu mai amintim de primar
sau ºeful de Post.În mediul
citadin, presiunea covârºitoare a
sistemului se mai dispersa, pe
când la sate era directã,
personalã. Întreaga noastrã
generaþie de atunci a crescut
mutilatã sufleteºte în acelaºi timp;
ºi toate astea au grefat asupra
noastrã pe tot restul vieþii,
indiferent cã azi suntem anonimi
sau celebritãþi, bogaþi sau sãraci,
fericiþi sau nefericiþi.

Un alt dascãl care se cuvine
a fi menþionat era germanul
Corneliu Iliutzã (deºi numele e
românesc); ne predã Geografia ºi
toate disciplinele biologice,
eºalonate pe cei 4 ani: Botanica,
Zoologia, Anatomia ºi Biologia
generalã. Eu personal, între
disciplinele lui, savuram cu
deosebire Geografia, presãratã ºi
cu elemente de Cosmologie. Îmi
amintesc ce lecþie magistralã ne-a
servit în legãturã cu naºterea
Terrei, a sistemului nostru solar,
iar când a venit problematica
infinitãþii Universului, ne-a zis aºa:
"mintea omului nu poate concepe
noþiunea de infinit"; asta mi-a
rãmas prinsã în creier, parcã cu o
pionezã ºi adesea, când fãceam
filosofie cu mine însumi, Îmi
ziceam cã poate tocmai aceasta
explicã incapacitatea omului de a
lãmuri marile taine ale lumii.
D e m n ã  d e  m e n þ i o n a t
deasemenea, este o lecþie predatã
de profesorul Ion Belgun
(craiovean de origine); era la
Chimie organicã ºi a umplut de
vreo douã ori tabla cu formule ce 

arãtau ce se petrece când
acidul stearic întâlneºte glicerina:
dinamita lui Alfred Nobel. Finalul a
fost ca o revelaþie pentru noi. 
Sistemul nostru de atunci era deci
unul sever, exigent; I-aº reproºa
totuºi o prea mare arie ce se vroia
acoperitã ºi nu neapãrat necesarã.
Deasemenea, nu prea se fãcea
corelaþia între partea teoreticã cu
care eram sufocaþi ºi impactul
practic- pentru cã elevul sã aibe o
motivaþie suplimentarã întru
performanþã; adesea mai venea ºi
întrebarea: la ce ne trebuie asta?

Doresc sã închei seria
dascãlilor intenþionaþi a fi
prezentaþi aici, cu domnul Paul
Florescu, care ne-a predat Istoria,
Economia Politicã ºi Filosofia.

Burlac la vremea respectivã,
domnul Florescu avea sã se
cãsãtoreascã cu colega noastrã
Gina, curând dupã absolvirea
liceului; a fost un profesor foarte
bun, având un stil tranºant în
prezentare, însoþit de siguranþã ºi
logicã. Greu se obþinea nota
maximã la el ºi mi-a rãmas în
minte primul zece obþinut la
Economie  po l i t i cã ;  dupã
prezentarea subiectului curent, a
trecut la întrebãri din urmã, de la
începutul materiei, insistând cu
cele legate de "plusvaloare"; ºi
vãzând cã nu mã poate încurca,
parcã oarecum nervos, a ridicat
catalogul în mâini în timp ce eu
continuam sã vorbesc legat de
ultima întrebare ºi a rostit aºa:
"ajunge! Zece, e bine?". A fost un
oarecare impact pe întreaga clasã,
iar eu, am ieºit în pauzã... ameþit.

Au mai fost ºi alþi profesori,
pentru toþi pãstrând o memorie
vie-aci i-am prezentat pe cei ce au
avut un impact mai semnificativ în
evoluþia mea intelectualã. Liceul,
aºa cum era atunci ne oferea o
foarte solidã bazã de cunoºtinþe,
care eventual mai târziu, ne ajuta 

.  continuare în pag. 8
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sã înþelegem mai bine
anumite lucruri în viaþã, sau simplu
sã fim avizaþi pe ce lume trãim. O
datã, un evreu american în San
Francisco, într-o disputã legatã de
m areºa lu l  Rom ân ie i  I on
Antonescu, mi-a zis: " într-un fel,
cu cât ºti mai puþin, cu atât mai
bine pentru tine". Parþial, poate fi
adevãrat, însã unei fericiri cauzatã
de noroc personal ºi ignoranþã,
prefer nefericirea datoratã
înþelegerii mersului acestei lumi;
îmi amintesc aici o vorbã a actriþei
Brigitte Bardot: 

"numai idioþii pot fi fericiþi"-
interesant!

Dintre colegii de clasã, unii
au plecat dintre noi: Grigore
Lalescu-Bebicã, Nelu Ionescu,
Gina Florescu (din Mehadia),
Gheorghe Davidescu d in
Cruºovãþ, Mariþa Puºchiþã din
Domaºnea. Unul dupã altul, ne-au
adus tristeþe. Azi mai pãstrez
legãtura ºi-I vãd de fiecare datã
când merg în þarã, pe Trifu
Pervulescu, Traian Stângu,
Gheorghe Roºeþi.

Când nu îmi plãcea la
internat sau aveam nevoie de mai
multã liniºte pentru studiu, mama
fãcea eforturi suplimentare ºi-mi
lua gazdã în cetate. Am locuit pe
rând, la familiile Vlaicu, Baba Tina,
Vlãduceanu ºi în final, în ultimul an
la Nicolae (Nica) Olaru. Tuturor le
port amintiri dintre cele mai
plãcute ºi azi, de câte ori am
ocazia, mã revãd cu cei ce sunt în
viaþã, sau pãstrez legãtura.

ªi a venit mai 1973, luna în
care împlineam 19 ani ºi încheiam
cursurile liceului; imediat, a urmat
testul final-bacalaureatul, fãrã de
care nu se putea accede spre
universitate; acesta a constat din
Matematicã ºi Literatura Românã
(probã scrisã ºi oralã) ºi Fizicã
(oral numai). Proba mea oralã la
Fizicã a fost din capitolul nuclear-

îmi amintesc cã erau date despre
radiaþiile Alpha, Beta ºi Gamma;
se cerea punerea lor într-un
sistem de ecuaþii cu douã variabile
ºi rezolvarea acestuia. Doresc sã
insist aici însã la testul scris de
matematicã, unul semnificativ,
emblematic pentru nivelul liceelor
româneºti de atunci. Testul a fost
pe duratã a douã ore, cred.
Subiectul a fost acelaºi, pe toatã
þara ºi a venit de la minister sigilat
ºi deschis în faþa noastrã. Era
vorbã de o funcþie de gradul II, în
formã de fracþie. Se cerea a se
construi graficul funcþiei, cu
diverse particularitãþi, pentru care
trebuiau: determinarea punctelor
de inflexiune prin rezolvarea unei
ecuaþii de gradul II ce rezultã din
fracþie, calculul derivatelor I ºi II.
Apoi, se dãdeau douã puncte a ºi
b pe axa ordonatã, de la care
plecau linii verticale la întâlnirea cu
graficul funcþiei. Se forma o
suprafaþã cu 3 laturi drepte ºi o a
4 fiind porþiunea respectivã din
grafic-deci o curbã; se cerea
calcularea respectivei arii, lucru
posibil doar prin folosirea unei
integrale Riemann. ªi testul nu s-a
oprit nici mãcar aici. O altã arie (ºi
aici nu'mi amintesc exact) având
ca bazã aceleaºi puncte (a ºi b),
dar cu alþi parametri de închidere
a ei, dacã se rotea în jurul
ordonatei, forma un corp; trebuia
sã calculãm aria ºi volumul
respectivului corp. Poate doar
vreo 3 din toatã clasa, am reuºit
sã facem inclusiv integrala
Riemann; cât despre ultima
cerinþã, aveam sã aflãm ulterior de
la profesori cã era un trunchi de
con. Peste ani, tocmai în San
Francisco (California) i-am
împãrtãºit asta unui coleg de
serviciu, care în curând era sã-ºi
ia licenþa în matematicã la
Universitatea Davis. Michael
Penkawa, cum se numea el (azi
profesor la Universitatea din
Wisconsin) mi-a replicat: "nu se
poate aºa ceva; ãsta e subiect de 

Universitate". Sigur, aº fi
fericit dacã cei ce aparþin
generaþiei "cool" de azi ar privi cu
luare aminte aceastã sumarã
relatare a cum era liceul atunci. ªi
aº mai adãuga: aºa cum ei
vehiculeazã expresia "cool" azi,
aveam ºi noi o variantã, care se
numea "rece"-dar era valabilã
numai în context; de pildã, dacã
venea vorba de cineva cum stã la
un domeniu sau altul (Fizicã,
Istorie, etc), noi foloseam
expresia: "e rece ca apa de ploaie
în toamnã târzie"adicã nu ºtie mai
nimic.

În fine, peste câteva
sãptãmâni dupã examenele de
Bacalaureat, aveam sã trec încã
mai dificilul test de admitere la
Academia de Studii Economice din
Bucureºti, unde ne-am luptat
1.300 candidaþi din toatã þara,
pentru 250 locuri. Reuºita mea a
adus mare bucurie în familie, cu
deosebire mamei, dar º i
profesorilor de la liceul din
Mehadia, mai ales domnii Florescu
ºi Belchite, a cãror discipline au
constituit obiectul concursului de
admitere la aceastã instituþie
universitarã. În plus, în vremea
aceea, era ºi o chestiune de
prestigiu, care depãºea mãrimea
ºi luxul unei case, sau zerourile
unui cont bancar. De aceea, de
câte ori îmi amintesc de dascãlii
mei din Mehadia, mã înclin în faþa
memoriei lor cu nostalgie, respect
ºi recunoºtinþã.

Traian Lalescu- 
Pittsburg, California
Septembrie 201 4

 Ï  Ï  Ï  Ï  Ï  Ï  Ï  
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Î
n ziua de 25 aprilie 2014 a

avut loc, în sala Societãþii

culturale ”Izvoare almãjene”

din Bozovici, o mare sãrbãtoare

de cinstire ºi preþuire a revistei

”Almãjana” ºi a creatorului ei –

prof. poet Iosif Bãcilã – la

împlinirea vârstei de 15 ani.

Aceasta dovedeºte cã almãjenii

ºtiu sã-ºi preþuiascã valorile.

În Grãdina Maicii Domnului,
care este România, existã un colþ
de rai numit Þara Almãjului.
Strãbãtutã de la nord la sud de
râul Nera cu direcþia nord - sud,
are forma unei cruci cu braþul
orizontal între satele Pãtaº ºi
Putna ( de la vest la est) care face
legãtura între oameni ºi braþul
vertical între Borloveni ºi Dalboºeþ 
   ( de la nord la sud) care face
legãtura între cer ºi pãmânt.

Râul Nera a adus dar din
harul Divin – din muntele sacru
Semenic la Dalboºeþ unde a
apãrut harnicul Iosif Bãcilã la 12
septembrie 1947. Înzestrat cu
alese însuºiri sufleteºti ºi produs
al bunei cuviinþe moºtenite din
sânul cald ºi sfânt al familiei,
cultivate întâi în casa pãrinþilor,
continuatã apoi în ºcoalã, care i-
au asigurat o culturã generalã
solidã. Astfel s-a conturat o
personalitate de intelectual care a
ºtiut sã-ºi cultive o identitate
româneascã asumatã pe lungul
drum al devenirii sale. 

Smerit ºi cuminte, tânãrul
almãjan la poarta de trecere în
viaþã, a ales sã slujeascã ”Altarul
ºcolii” privind cu dragoste ºi sfialã
viaþa satului.

Pãmântul ocrot i tor  a l
Almãjului l-a înzidit pe tânãrul Iosif
Bãcilã în toposul almãjan devenind
precum soldaþii spartani ai lui
Leonidas, un vaºnic apãrãtor al
Sfintei Tradiþii ortodoxe ºi
româneºti din acest colþ de lume. 

Dascãli de cuget ºi de simþire
româneascã, promotor al valorilor
nepieritoare ale credinþei ºi culturii
noastre, a slujit ºcoala în mod
înþelept, echilibrat ºi demn. Avea o
relaþie sãnãtoasã cu copiii ºi
pãrinþii cãrora le spunea cã ”o þarã
fãrã oameni culþi ºi pioºi merge
spre decãdere, iar noi românii
avem nevoie de disciplinã, ordine
ºi moralitate”. De aceea a cãutat
sã pãstreze satul cu obiceiurile lui,
cu bucuriile de altãdatã prin hore,
serbãri ºcolare ºi la Cãminul
cultural,  cenacluri ºi ºezãtori
literare pentru a nu se pierde
educaþia ºi distincþia strãmoºilor.

În timp a adunat multã
înþelepciune, tact pedagogic ºi
rãbdare, iar peste toate multã
dragoste faþã de cei dornici sã
înveþe, sã se instruiascã.  În
acelaºi timp, trudnicul dascãl de
sorginte Socrato-Cristo-Haretist, s-
a evidenþiat ºi ca poet ºi ca un
neîntrecut publicist. Numeroase
studii ºi articole a publicat în zeci
de reviste din Banat, din þarã ºi
afarã. A fost ºi este membru în
diferite societãþi culturale ºi literare
naþionale ºi internaþionale. Toate
acestea îl recomandau pentru o
catedrã la orice universitate, sau
în posturi culturale la nivel înalt,
dar profesorul Iosif Bãcilã a
preferat sã rãmânã în Almãjul lui
drag ºi se transferã de la ªcoala
din Dalboºeþ la Liceul din Bozovici.

Domnul Trandafir al Þãrii
Almãjului cu cunoºtinþe temeinice
ºi minte ordonatã se exprimã la fel
de bine prin inteligenþa inimii ºi
cãldura sufletului, transmiþând
neþãrmurita sa dragoste faþã de tot
ce-i românesc învãþãceilor ºi
cititorilor poeziilor ºi articolelor
sale.

Este conºtient cã pentru a trãi
prezentul ºi a proiecta viitorul este
nevoie de a cunoaºte trecutul.
Pentru aceasta, pe lângã
activitatea la clasã, a creat o
revistã de culturã a Liceului
Eftimie Murgu din Bozovici numitã
”Almãjana”. Redactorul ºef – prof.
Iosif Bãcilã ºi colectivul de redacþie
format din profesori almãjeni –  ºi-
au propus ca Almãjana sã fie o
”Vestalã” ( preoteasã) care sã
apere focul sacru din vatra
strãmoºeascã la românii almãjeni,
focul din suflet, pe de-o parte, iar
pe de altã parte sã fie o pepinierã
pentru tinerii intelectuali din zonã. 
De asemenea a redat cu
exactitate ºi credibilitate locuri,
moravuri ºi nãravuri, moduri de a
fi ºi de a vorbi a lumii de ieri ºi de
azi, marile ºi micile personalitãþi cu
faptele lor. A redat ºtiri despre
dispari þ ia mari lor imperi i .
Formarea de þãri ºi naþiuni noi.
Formarea României Mari ca piatrã
de temelie a echilibrului european.
A prezentat aspecte din vremea
mari lor  rãzboaie, raptur i ,
instalarea stalinismului, apãrarea
valorilor democratice prin acþiunile
de partizani. 

Om înzestrat cu spirit practic
ºi ctitor de conºtiinþe curate, prof.
Iosif Bãcilã ºi-a asumat creºterea
a douã fete:  Florina Maria Bãcilã 

.  continuare în pag. 10
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ºi Almãjana. Amândouã au
ajuns la nivelul aºteptat. Almãjana
la 15 ani, iar Florina a ajuns
profesor universitar, doctor.

Tânãra profesoarã, rod al
bunei creºteri a ieºit din rãdãcina
almãjanã cu revoluþionarismul lui
Eftimie Murgu, cu ºtiinþa dr. Ion
S î rbu  º i  t enac i t a t ea  º i
perseverenþa lui Traian Doda. O
triadã în acelaºi spirit cu multã
smerenie, altruism ºi simplitate. A
ales ca armã de luptã cuvântul
pentru cã Limba, element de
coeziune a unui popor, care alãturi
de credinþã ºi spaþiu formeazã
naþiunea noastrã mioriticã. 

Întâlnirea de la Bozovici din
25 aprilie ne-a oferit tuturor prilejul
de a fi împreunã într-o lucrare de
zidire sufleteascã. 

Lucrãr i le simpozionului
organizat cu prilejul sãrbãtoririi
revistei Almãjana ºi a prezentãrii
opului ”Þara Almãjului – Studiu
geografic”, de Ana Neli Ianãº, a
volumului de versuri ”Poeme
semenice” de Iosif Bãcilã ºi a cãrþii
dr. Iosif Bãdescu ”Cum am devenit
medic” au debutat cu salutul
primarului comunei Adrian Staicu
ºi cu o rugãciune rostitã de preotul
Ion Cherescu. 

Publicul a fost format din
scriitori consacraþi, istorici,
profesori universitari, profesori,
ingineri ºi medici, elevi ºi studenþi. 
Tinerii ºi-au exprimat bucuria cã
au stat alãturi, pe aceiaºi bancã cu
scriitori adevãraþi, vii, modele de
viaþã ºi istorie. Toþi s-au bucurat
de prezen þa învãþã tor i lor
octogenari Vasile Popovici ºi
Marin Jurchescu.

Manifestãrile au fost onorate
de prezenþa unor mari cãrturari din
Timiºoara: prof. univ. dr. Mirela
Ioana Borchin, lector univ. dr.

Florina Maria Bãcilã, prof. univ. dr.
Alimpe Ignea, prof. univ. dr.
Dumitru Popovici, prof. univ. dr.
Rotaru Micula Lia ºi masteranda
Maria Vâtcã. Din Reºiþa: prof.
Gheorghe Jurma, Marcu Mihai
Deleanu, Dan Oberºterescu,
Angelica Herac – din partea
Centrului Cultural Reºiþa. Din
Oraviþa: prof. Ioan Nicolae Cenda,
poetul Nicolae Irimia, Nicolae
Pãtruþ, Nicolae Murgu ºi directorul
teatrului Mihai Eminescu – Ionel
Bota. Din Anina: Mihai Chiper –
red. ºef. la revista ”Arcadia”, poeþii
Maria Chiper ºi Ion Rãºinaru. Din
Marga a fost inginerul poet
Nicolae Preda. De asemenea au
participat mulþi localnici ºi membrii
Societãþii Cuturale ”Izvoare
Almãjene” în al cãrei local s-a þinut
manifestarea ºi care a prezentat o
serie de fotografii vechi din Þara
Almãjului.

Participanþii au venit sã-ºi
exprime recunoºtinþa faþã de
revistã ºi de redactorul ºef prof.
Iosif Bãcilã pentru efortul fãcut de
a pãstra tradiþia româneascã în
aceºti ani. 

Prof. dr. Florina Maria Bãcilã
remarcatã prin perseverenþã,
dorinþa de cunoaºtere º i
cunoºtinþele vaste acumulate, care
alãturi de prietenele ei surorile
Vâtcã, îþi dau senzaþia de bine, de
speranþã cã viitorul este pe mâini
bune – moderatorul simpozionului,
a dat cuvântul preºedintelui
Societãþii ”Izvoare Almãjene”,
Gheorghe Fulga, care a prezentat
publicului sentimentele sale adânc
m a r c a t e  d e  i m p o r t a n þ a
evenimentului. Apoi prof. Iosif
Bãcilã a vorbit despre aspecte din
viaþa revistei Almãjana în cei 15
ani ºi a prezentat cãrþile ”Poeme
semenice” ºi ”Cum am devenit
medic”.  Au mai vorbit prof. dr.
Alimpe Ignea, care a þinut o
frumoasã alocuþiune despre

valorile culturale ale Almãjului
ºi respectarea lor, iar prof. dr.
Florina Bãcilã a citit minunatul
mesaj trimis de prof. dr. Dumitru
Popovici – preºedintele Societãþii
Almãjul din Timiºoara.

V a l o a r e a  l u c r ã r i l o r
simpozionului, un adevãrat act
cultural, a reieºit ºi din ploaia de
aplauze ale numerosului public.
De o deosebitã apreciere s-a
bucurat expunerea profesorului
Gheorghe Jurma, adevãrat
apostol al culturii româneºti, cãci
toate realizãrile sale în domeniul
culturii sunt predici vii ale credinþei
ºi nãzuinþei sale spre Adevãr. De
acelaºi respect ºi aprecieri s-au
bucurat expunerile prof. Ioan
Nicolae Cenda, prof. dr. Marcu
Mihail Deleanu, prof. Florica Þunea
ºi alþii. Vorbitorii au evocat
sentimental personalitatea revistei,
a colectivului de redacþie ºi a
redactorului ºef. 

Despre cartea doctorului Iosif
Badescu a vorbit cu alese cuvinte
poetul Nicolae Sîrbu. Cartea
prezintã trecutul dând un viitor
prezentului.

Din comunicãrile prezentate
s-a putut constata cã poetul Iosif
Bãcilã demonstreazã talent literar,
dar ºi o conºtiinþã civicã mereu
p r e o c u p a t ã  d e  s o a r t a
românismului în context european
ºi mondial. Au evidenþ iat
comuniunea operei poetului cu
natura, cu înþelepciunea omului
simplu. Cartea prezentatã îºi are
drumul spre mintea ºi inima
cititorului, fiind o lucrare de largã
respiraþie ºtiinþificã ce va rodi
bucurii în sufletele celor care o
citesc.

S-a subliniat cã Almãjana a
redat  imaginea ef ig ie a
personalitãþilor almãjene ºi
naþionale ºi cã redactorii revistei 

.  continuare în pag. 11
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au renunþat la ei înºiºi pentru
a strânge în lada de zestre a
istoriei pãrþi din tezaurul naþional al
culturii Almãjului ºi Banatului.

Evenimentul, expunerile au
pãtruns în intimitatea trãirilor
intense a celor prezenþi. Au
evidenþiat cã ”a fi mai mare nu
înseamnã a stãpâni peste alþii ci a
sluji tuturor”. 

A fost o atmosferã caldã,
primitoare pe care almãjenii nu o
vor uita ºi astfel s-a creat o
legãturã sufleteascã delicatã, o
legãturã de dragoste realã pentru
limbã, neam ºi credinþã. 

Revista, viaþa de dascãl ºi
opera poeticã aratã cã prof. Iosif
Bãcilã a ºtiut sa dea un sens
uman, plin de generozitate ºi
bunãtate, întregii lui vieþi închinate
binelui ºi frumosului, ºtiinþei ºi
oamenilor. O viaþã caracterizatã
prin continuitate în identitate
româneascã. 

Lucrãrile simpozionului s-au
încheiat cu frumoase melodii
cântate de fanfara de copii de la
Bãnia dirijatã de maestrul Ion Albu
– veºnicul tânãr artist almãjan. 

În ultima parte a manifestãrii
participanþii sunt rugaþi  sã guste
din bucatele pregãtite cu multã
dragoste ºi pricepere de cãtre
gazde. 

Am încercat sã subliniem
calitatea excepþionalã a modelului,
în persoana celor sãrbãtoriþi,
pentru a fi descoperit de
generaþiile de urmaº în cãutarea
unui sens existenþial. 

Prof. Pavel Panduru

Ï  Ï  Ï  Ï  Ï  Ï  Ï  

       Colegii mei de generaþie, ºi nu numai,

cred cã-ºi amintesc cu nostalgie de

vremurile în care la Cãminul Cultural erau

prezentate spectacole folclorice (cântece

ºi dansuri populare) de cãtre ansambluri

renumite, pr intre care: DOINA

BANATULUI, BANATUL, SEMENICUL,

BALADA CERNEI, DOINA BISTREI,

DOINA TIMIªULUI, dar ºi FORMAÞIA DE

DANSURI ªI CÂNTECE POPULARE DIN

CORNEREVA, al cãrei pitoresc era dat, în

mare mãsurã, de grupul CIMPOIERILOR,

care efectiv acapara sala cãminului, atât

prin acurateþea interpretãrii cântecelor

populare, cât ºi prin ineditul acestui

instrument, destul de rar întâlnit în arealul

carpatin.

CIMPOIUL, cãci la el vreau sã fac

câteva referiri, nu putea sã-ºi gãseascã

un loc mai bun decât la Cornereva, unde

legãtura omului cu codrul, cu natura în

general, este mult mai puternicã decât în

alte pãrþi. Aceastã legãturã este datã

atâta de sensibilitatea locuitorilor, cât ºi

de mirificul zonei. Nu este greu sã te

înfrãþeºti cu natura atâta timp cât în jurul

tãu ai: Belareca cu izvoarele ºi Cheile

sale, Arjana, Þarcul ºi atâtea alte

frumuseþi!

CORNEREVA – este atestatã

documentar din anul 1518 ºi aparþinea de

Districtul Caransebeº, iar satul Bogâltin

din 1452.

- Este comunã cu cea mai mare

suprafaþã din þarã (peste 40km pãtraþi),

fiind situatã la o altitudine medie de 700m.

- Are 40 sate ºi un numãr

aproximativ de 3770 locuitori destoinici,

cãliþi de condiþiile în care îºi trãiesc viaþa.

Din rândul acestor locuitori s-au 

ridicat valori folclorice autentice: Mariana

DRÃGHICESCU, Maria MILU, Ion

CERNESCU, ºi alþii.

Un loc aparte în viaþa folcloricã a

Cornerevei l-a reprezentat formaþia de

Cimpoieri, condusã de Nicolae NEMEª

MUNTEAN din satul Camena, care de mic

copil a cântat la cimpoi, pe care mai

târziu, el singur ºi-l confecþiona. Geniul

muzical al acestuia l-a transmis ºi altor

locuitori ai Cornerevei, cum sunt: Nicolae

NEMEª- vãr cu Muntean, Lae NEMEª,

Ion MILU (Pasãre), Petru MILU (Picu),

T a l p e º  S A M S O N ,  N i c o l a e

PETRONESCU, Lazãr GHINESCU, Toma

TALPEª, Ion TALPEª, Gheorghe

CERNESCU (Tãciune), ªtefan TALPEª,

Gheorghe BRÂNZEI.

Cimpoiul are urmãtoarele pãrþi

componente:

1. BURDUFUL (Foale) – confecþionat din

piele de ied tãbãcitã într-un mod special.

2. TÃRÃUZUL – compus din douã pãrþi:

una fixã, care face legãtura cu burduful, ºi

una mobilã, care are în interior o muzicuþã

(PIªCOANE), din trestie uscatã, care

ajuta la acordarea instrumentului.

3. CARABA (Fluiericiul) – confecþionatã

din lemn de prun uscat, gãurit

longitudinal, rezultând douã canale

paralele. Un canal este prevãzut cu 5

gãuri, iar celãlalt cu una singurã. La

capãtul fiecãrui canal se aflã câte o

muzicuþã, tot din trestie uscatã, dar mai

subþiri decât cea de la TÃRÃUZ.

4. NUCA – este fixatã de gâtul foalelui;

este confecþionatã tot în prun uscat ºi este

prevãzutã cu un orificiul în care se fixeazã

CARABA.

continuare în pag. 12 .  

CIMPOIERII DIN CORNEREVA
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5. SUFLONIU – este fixat printr-o talpã de

burduf. Este confecþionat tot din lemn de

prun, fiind strãpuns longitudinal de o

þeavã din os prin care este suflat aerul în

burduf.

Presiunea din burduf este

amplificatã prin apãsarea braþului ºi

acþioneazã la comanda cimpoierului

asupra muzicuþelor care scot sunete

caracteristice, acestea fiind acordate de

muzicant cu ajutorul degetelor ce

acþioneazã asupra gãurilor de la

FLUIERICI. Formaþia în sine s-a format,

se pare, la iniþiativa învãþãtorului Ion

TALPEª în anul 1965. Dar ca orice lucru

frumos ºi valoros, formaþia a fost

închegatã cu multã muncã, fiind nevoie de

multe zile de repetiþii pentru obþinerea

unui racordaj perfect, deoarece fiecare

component, în faza incipientã, avea stilul

propriu de cântat la cimpoi.

Marele talent ºi munca i-a ajutat

sã închege aceastã formaþie, care a

devenit celebrã nu numai în România, ci

ºi în întreaga Europã. Cornereva rãsuna,

în acea perioadã, de cântecul

cimpoierilor, la ºezãtori, diferite petreceri,

baluri de sãrbãtori, etc. Cimpoierii cântau

din plãcere, iar sunetul specific acestor

instrumente fascinau de-a dreptul

ascultãtorii. Grupul acestor rapsozi a fost

marcat de geniul lui Nicolae NEMEª

MUNTEANU, conducãtorul lor, care la un

concurs naþional, ce a avut loc în Brãila în

anul 1973, a obþinut douã premii întâi  ºi

un premiu special al juriului, cântând la

patru instrumente, în condiþiile în care în

finalã au fost prezenþi 33 de concurenþi

din 18 judeþe.

Au fost solicitaþi sã cânte în toate

marile oraºe ale României. Faima

cimpoierilor din Cornereva a cucerit

Europa prin turneele efectuate în Belgia,

Olanda, Elveþia, Germania, Franþa. La

Festivalul Internaþional din Polonia au

obþinut Medalia de Aur.

Au participat la festivaluri: Cântarea

României, Dialog la distanþã – la Opera

din Timiºoara, între Banat ºi Moldova.

Casa de discuri „Electrecord” a

fãcut unele înregistrãri cu aceastã

formaþie.

A fost frumos, dar dupã cum se

ºtie, „ce-i frumos nu þine mult”, acest

fenomen a trecut ºi odatã cu el s-a dus

încã o modalitate de identificare a unei

zone, a unei colectivitãþi.

Pãcat!

Ec. Nicã DRÃGAN

PLUGOVA 2012

Ï  Ï  Ï  Ï  Ï  Ï  Ï

UNIREA BANATULUI CU ÞARA

(Fragment)

La 17 august 1916, la Bucureºti,
România semneazã Tratatul de alianþã ºi
Convenþia militarã cu Antanta (Franþa,
Marea Britanie, Italia ºi Rusia).

Printre altele tratatul prevedea
urmãtoarele :

„ARTICOLUL III  Franþa, Marea
Britanie, Italia ºi Rusia recunosc
României dreptul de a anexa teritoriile 

Monarhiei        austro-ungare stipulate ºi
delimitate la articolul IV.

ARTICOLUL IV Limitele teritoriilor
menþionate la articolul precedent sunt
fixate precum urmeazã ; LInia de
demarcaþiune va începe pe Prut, la un
punct al hotarului de acum între
România ºi Rusia, aproape de
Novoseliþa ºi va urca acest fluviu pânã la
hotarul Galiþiei la confluenþa Prutului cu
Ceremuºul. Apoi ea va urma frontiera
Galiþiei ºi Bucovinei ºi a Ungariei pânã la
punctual Stog (cota 1655). De acolo ea
va urma linia de separaþie a apelor între
Tisa ºi Viºa, pentru a atinge Tisa la satul
Trebuºa deasupra locului unde se
uneºte cu Viºa. Din punctul acesta ea va
coborî pe talvegul Tisei pânã la 4 km în
josul confluenþei sale cu Someºul,
lãsând satul Vãsãros-Nameny României.
Ea va urma apoi direcþiunea sud-sud-
vest pânã la un punct de  6 km la rãsãrit

de oraºul Debrecen. Din acest punct ea
va atinge Criºul la 3 km, din jos de
unirea celor doi afluenþi ai sãi, Criºul Alb
ºi Criºul Repede.  De la Agye linia va 
coborî talvegul Tisei pânã la confluenþa
sa cu Dunãrea ºi apoi va urma talvegul
Dunãrii pânã la graniþa actualã a
României.

România se îndatoreazã sã nu ridice
fortificaþii în faþa Belgradului într-o zonã
ce se va delimita ulterior, ºi sã nu þie în
aceastã zonã decât forþe necesare
serviciului de poliþie. Guvernul Regal
Român se îndatoreazã a indemniza pe 

continuare în pag. 13 .  
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sârbii din regiunea Banatului, care
pãrãsind proprietãþile lor ar voi sã
emigreze, în timp de doi ani de la
încheierea pãcii.

ARTICOLUL. V  (aliniat 2) Franþa,
Marea Britanie, Italia ºi Rusia se
angajeazã, de asemenea ca la tratativele
de pace, teritoriile Monarhiei austro-
ungare, stipulate la articolul IV, sã fie
anexate Coroanei României.”

Concluzionând, prevederile tratatului
stipuleazã fãrã putinþã de tãgadã ca
dupã încetarea ostilitãþilor Transilvania ºi
Banatul sã facã parte din Regatul
României în limita graniþelor lor istorice
deoarece românii erau majoritari acolo.
„Noi nu am intrat în rãzboi ca niºte
solicitatori nepoftiþi. Noi am intrat în
rãzboi ca niºte aliaþi doriþi ºi ceruþi”
afirma ºeful executivului de la Bucureºti
I.I.C. Brãtianu.

La sfârºitul Primului Rãzboi Mondial,
în urma dezmembrãrii Imperiului Austro-
Ungar, situaþia din Banat devenise tot
mai tensionatã. Pe 6 ºi 20 octombrie
1918 la Timiºoara au avut loc ample
demonstraþ i i pentru încheierea
ostilitãþilor militare. La 30 octombrie dr.
Otto Roth, membru în conducerea
Partidului Social Democrat din Ungaria
ºi locotenent colonelul Albert Bartha
ºeful Statului Major al Comandamentului
Militar Timiºoara au participat, în
Budapesta, la întrunirea liderilor politici
maghiari, iar în ziua urmãtoare
organizeazã o adunare unde dr. Roth
proclamã Republica Bãnãþeanã ºi afirmã
cã rãmâne ataºat noului guvern
maghiar.

Fruntaºii românilor au pãrãsit
adunarea ºi la 31 octombrie, în sala
cazarmei militare, s-au întrunit cele mai
importante personalitãþi politice ºi
militare locale ºi s-a înfiinþat Consiliul
Naþional al Banatului condus de dr. Aurel
Cosma.

Într-un comunicat adresat populaþiei,
Consiliul Naþional a declarat cã s-a
ataºat Consiliului Naþional Român
Central din Arad ºi avea sã recunoascã
doar dispoziþiile acestuia din urmã. Era o
declaraþie fermã care respingea idea
fruntaºilor maghiari privind autonomia
Banatului sub forma Republicii Bãnãþene
ºi totodatã o exprimare categoricã a
voinþei bãnãþenilor de unire cu România.

La 13 noiembrie 1918, la Belgrad se
încheie Convenþia de armistiþiu între
Antanta ºi Ungaria unde se hotãrãºte ca
soarta Banatului sã fie definitivatã dupã
conferinþa de pace, iar teritoriul de la sud
de Mureº sã fie ocupat de trupele sârbe
ºi franceze deoarece trupele române
erau ocupate cu lichidarea ultimelor
formaþiuni militare germane de pe
teritoriul regatului.  

Trupele sârbe au trecut Dunãrea ºi la
14 noiembrie 1918 au ocupat
Timiºoara, iar la 20 noiembrie au ajuns
la Mureº. Comandamentul sârb a preluat
administraþia militarã a Banatului, iar mai
târziu ºi administraþia civilã.

În dorinþa de a anexa Banatul la
Regatului Sârbilor, Croaþilor ºi Slovenilor
noile autoritãþi au trecut la anihilarea
sistematicã a miºcãrii naþionale
româneºti, la desfiinþarea consiliilor
naþionale române ºi a gãrzilor româneºti.

La sfârºitul lunii noiembrie 1918,
pentru a împiedica participarea
delegaþilor români din Banat la Adunarea
Naþionalã de la Alba Iulia, trupele
sârbeºti au patrulat continuu graniþa cu
Ardealul. Cu toatã oponenþa trupelor
sârbe delegaþia bãnãþenilor (359 de
membri) reprezentând toate categoriile
sociale ºi principalele organizaþii politice,
sociale ºi culturale bãnãþene a ajuns la
Alba Iulia. Pe lânã delegaþie au participat
un numãr mare de români din cel puþin
255 de localitãþi bãnãþene. 

Dupã proclamarea Unirii, persecuþiile
armatei sârbe s-au intensificat astfel cã, 

despre situaþia românilor din Banat sub
administraþia sârbeascã, maiorul
Alexandru Dumitrescu raporta Marelui
Cartier General Român la 11 decembrie
1918 : 

„ În Banat se duce acum o luptã
îndârjitã asemãnãtoare cu aceea pe care
o duceau ungurii înainte contra
românilor. Zilnic se fac internãri ºi
arestãri de români din diferite localitãþi
din Banat ºi actualmente Aradul are un
mare numãr de români din Banat
refugiaþ i de frica persecuþ iilor
autoritãþilor militare sârbe.”

Între timp a sosit în Banat generalul
francez Berthelot, iar trupele franceze au
preluat provincia în ianuarie 1919.

La 18 ianuarie 1919 are loc la Paris
Conferinþa de Pace unde România a
prezentat un amplu ºi documentat
memoriu privind Banatul, publicat în
lucrarea  1918 LA ROMÂNI.
DOCUMENTELE UNIRII volumul V.
Având în vedere prevederile tratatului
încheiat în anul 1916 cu statele Antantei,
memorul guvernului român menþiona :

„ Nu a înþeles nimeni sã conteste
României dreptul de a revendica unirea
politicã a unui teritoriu în care românii
trãiesc de-a lungul secolelor ºi în care
sânt în numãr de 600000 pe lângã mai
puþin de 400000 germani, coloniºti
veniþi din secolul XVIII ºi aproximativ
300000 sârbi, emigranþi din secolul XV,
ºi mai ales din secolul XVIII, pentru a nu
vorbi decât de elementele entice cele
mai importante ” aºa începe memoriul
delegaþiei române.

Mãrginit la nord de Mureº, la sud de
Dunãre, la vest de Tisa, iar la est de
Carpaþi Meridionali Banatul este o
provincie în care        „ câmpia dã
locuitorilor de la munte alimentarea cu
cereale ; în aceastã câmpie vin sã
ierneze numeroase turme de la munte ; 

continuare în pag. 14 .  



14
Vestea                        de Mehadia

urmare din pag. 13 .  

muntenii sânt aceia care furnizeazã
locuitorilor câmpiei bogãþiile lor
forestiere, minerale ºi produsele
rezultate din creºterea animalelor ” 

Împãrþirea Banatului în douã „ar lãsa
românilor cursul superior al râurilor,
sârbilor cursul inferior ºi canalele ; se va
ajunge astfel a se ruina chiar avantajele
situãrii Banatului între 3 cursuri de apã”.
Guvernul sârb trebuie sã înþeleagã faptul
cã Dunãrea este hotarul natural care
trebuie sã despartã România de Serbia
deoarece guvernul român „..întotdeauna
ºi-a interzis de a privi dincolo de acest
fluviu ºi de a gândi la posibilitatea de a
reuni la România   nord-danubianã
numeroºii români stabiliþi în Serbia între
vãile Timokului ºi ale Moraviei.”

Guvernul României considerã
necesar sã aducã la cunoºtinþa
Congresului de Pace cã fracþiunea
teritoriului locuit de alte etnii din Banat
cum ar fi germanii trebuie sã þinã cont ºi
de voinþa acestora ºi menþioneazã 

„Chiar în regiunea în care sârbii sânt
numeroºi, grupuri române importante
sânt amestecate printre ei ºi, de
asemenea, colonii germane, care nu pot
fi ataºate politic nici unui stat de aceeaºi
naþionalitate, dar pentru care nu existã
nici un motiv de a fi reuniþi Serbiei ºi
care, în nici un caz, nu ar putea fi reunite
acestui stat din cauza repartiþiei lor pe
întreg centrul Banatului ; aceºti germani
(ºvabi), în ziua în care vor fi liberi de a-ºi
exprima public voinþa, din acea zi, în
mod sigur, vor refuza, de altfel, de a se
lãsa împãrþiþi între Serbia ºi România ºi
se vor ralia de preferinþã acestui ultim
stat.

 Amestecul acestor diverse
naþionalitãþi din vestul Banatului este de
aºa naturã încât pentru a detaºa de la
România cei 200 000 de sârbi care se
gãsesc în aceastã regiune, ar trebui
anexat, în acelaºi timp, Serbiei un numãr
dublu de nesârbi : germani, maghiari ºi
români.”

Referitor la susþinerile delegaþiei sârbe
cã fixarea graniþei pe Dunãre ar lãsa fãrã
ap ã r a r e  Be lg r ad u l  m emor iu l
menþioneazã:„Poate cã se va pune în
evidenþã, pentru a rãpi românilor cel
puþin sud-vestul Banatului, necesitatea
de a lãsa în faþa Belgradului o zonã de
protecþie. Lecþiile ultimilor ani ai
rãzboiului au putut sã diminueze mult
credinþa utilitãþii acestei protecþii ºi
valoarea argumentului care se pote trage
din aceasta. De altfel, România a
rãspuns deja la aceasta în 1916,
inserând în tratatul sãu cu Puterile Aliate
angajamentul de a lãsa fãrã lucrãri
militare ºi fãrã garnizoanã o întregã zonã
în faþa capitalei actuale a Serbiei.”[…]

Gheorghe MIRULESCU

Ï  Ï  Ï  Ï  Ï  Ï  Ï  

REZULTATE ALEGERI PREZIDENÞIALE 2014 Circumscripþia electoralã nr.50 Mehadia

Numãr total de alegãtori înscriºi pe listele permanente: 3474

Numãr total de alegãtori prezenþi la urne: 1662

       Nr.total voturi         secþia 277         secþia 278        secþia 279        secþia 280       secþia 281

                        Gl.Rãu              Plugova           V.Bolvaºniþa    Mehadia         Mehadia

Victor Ponta (PSD – UNPR – PC)     782 51 184 134      282 131

Klaus Iohannis (PNL)     526 48 110 67      194 107

Dan Diaconescu (PP-DD)       95   3   12 14        40   26

Corneliu Vadim Tudor (PRM)      70   6   24 16        11   13

Elena Udrea (PMP)      65 10   18   6        13   18

Cãlin P. Tãriceanu (indep.- PLR)      42   0     6   2        23   11

Monica Macovei (independent)      16   0     6   3          4     3

Gheorghe Funar – independent      11   3     0   0          2     6

Kelemen Hunor (UDMR)       9   1     2   1          5     0

Constantin Rotaru       9   0     3   1          3     2 

Teodor Meleºcanu (PDS)       6   1     1   2          0     2

Mirel Mircea Amariþei       2   1     0   0          1     0
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ISTORIOGRAFIA ROMÂNEASCÃ
REFERITOARE LA BANATUL MEDIEVAL

TRAIAN SIMU
Prof. Dr. Tiberiu Ciobanu
 
[…] Cetatea Mehadiei este atestatã prima datã în

diploma regelui Carol Robert, din anul 1325, când

stolnicul Dionisie a fost denumit castelan al Mehadiei ºi al

cetãþii Jdioara. Atestarea susþinutã de Simu n-a fost

contestatã de istoricii ulteriori. Nicolae Sãcarã o

completeazã, arãtând cã pe acelaºi „mare stolnic regesc

care are ºi atributul de castellanus de Myhald (...) îl

întâlnim ºi în alte douã documente datate la 26 februarie

ºi 2 martie 1323. La 29 martie 1323 se menþioneazã cã

Dionisie deþine la curte titlul de mare comis regesc, fiind în

acelaºi timp castelan al cetãþilor Mehadia ºi Jdioara”[95].

În anul 1385 fortificaþia este menþionatã ca cetate regalã,

castelan fiind Petru, fiul lui Dionisie. În 1402 este

menþionat Filip Karoghy, comes de Mihald. Între 18 ºi 23

noiembrie 1428, Sigismund de Luxemburg a stat în cetatea

Mehadia, împrejurare în care locul apare în documente ca

„târg” (in oppido nostro Myhald). Regele Vladislav I, în

anul 1440, a dat în grija lui Iancu de Hunedoara cetãþile

Orºova, Mehadia ºi Gheurin (Gewrin – cetate dispãrutã,

pânã în prezent nelocalizatã, care, dupã pãrerea lui Nicolae

Sãcarã, „ar putea fi cãutatã în zona Topleþului”[96]).

Iancu de Hunedoara le-a întãrit, cheltuind mari fonduri

financiare pentru repararea lor. Banul de Severin, Iacob de

Gârliºte, la începutul veacului al XVI-lea, a fost numit

comite al cetãþii Mehadia. La anul 1559 este amintit Petru

Gãmaº, în demnitatea de castellanus districtus Mihald.

Simu îºi încheie prezentarea istoricã a cetãþii Mehadia

foarte vag: „În prima jumãtate a veacului al XVIII-lea,

Mehadia ajunge sub turci”[97]. Din fericire, existã astãzi

despre cetatea Mehadiei un studiu foarte bun, al lui Nicolae

Sãcarã, în care autorul, efectuând cercetãri în teren, aduce

date concludente referitoare la planul fortificaþiei ºi la

transformãrile suferite în timp de donjonul de aici. Autorul

afirmã cã, „în lipsa unei cercetãri arheologice la ruinele

castelului, datarea ºi precizarea fazelor în evoluþia

monumentului sunt dificil de stabilit. Iatã de ce considerãm

oportunã prezentarea documentelor istorice ce se referã la

castel, care coroborate cu analiza tipologicã a resturilor 

arhitectonice, pot contribui, la elucidarea monumentului atât
din punct de vedere al istoriei arhitecturii militare, cât ºi din cel
al istoriei acestor meleaguri”[98]. Aceastã „coroborare” dintre
sursele documentare ºi datele resturilor arhitectonice a condus
la rezultate foarte bune. Înainte de a apãrea în volumul Dincolo
de ziduri (Timiºoara, 2002), studiul lui Sãcarã a fost publicat
în „Tibiscus”, Timiºoara, 1975, p. 167-183. Între timp,
cercetãrile asupra cetãþii Mehadiei au adus în luminã noi date,
aºa dupã cum aratã studiile publicate de ªtefan Matei[99] ºi
Dumitru Þeicu[100]. Acesta din urmã considerã prima atestare
documentarã a cetãþii Mehadia anterioarã anului 1323. El scrie
cã „documentul din 23 octombrie 1317 face dovada cã cetatea
se afla, în acel moment, ocupatã de fiul magistrului Theodor de
Voiteg”[101]. Mai mult chiar, Dionisie Széchy apare, într-un
document din 16 martie 1322, în funcþia de castelan al cetãþilor
Mehadia ºi Jdioara, atunci, la începutul acelui an, cetatea
revenind „sub stãpânire regalã.”[102] Mai reþinem de la
Dumitru Þeicu o informaþie foarte importantã, anume cã
„fortificaþia de la Mehadia a fost ridicatã de cãtre regalitatea
maghiarã ca avant-post «pentru a sta împotriva bulgarilor, a
lui Basarab, voievodul transalpin, a regelui schismatic al Rasciei
ºi a tãtarilor ce nãvãleau neîncetat, cu duºmãnie, atacând
hotarele regatului nostru», dupã cum menþioneazã actul din
1329”[103]. […]

 
Prof. dr. Tiberiu Ciobanu
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DESPRE VOTARE ÎN...LITERATURÃ

Tipãtescu: Miroºi a rom...
Cetãþeanul: Ei bravos! Vrei sã miros a gaz?
Tipãtescu: Ei! Pentru toate astea trebuie sã-þi dai
votul lui onorabilul d. Caþavencu... Pentru aºa
alegãtor, mai bun ales nici cã se putea...

(replicã din piesa de teatru O scrisoare pierdutã,
Actul II, Scena 12, scenariu de Ion Luca
Caragiale -1884)

( ; ( ;          ( ;

,,Iorgu Nichitachi era ca ºi Scatiu, deputat, însã de
opoziþie. În Parlament pãrea cã merge cu liberalii,
dar bine nu se ºtia cum vota. În judeþul lui îºi
pãstrase oarecare popularitate, prin neoboseala cu
care alerga dupã trebile alegãtorilor. Între el ºi
Scatiu se încheiase un soi de înþelegere tãcutã, de
a se ajuta unul pe altul spre a se alege sub toate
guvernele.”

Duiliu Zamfirescu în Tãnase Scatiu (1895)

( ; ( ;          ( ;

Brânzovenescu: ,,Nu pricepi, neicã Zahario, vorba
noastrã? Adicã "noi", partidul nostru, pentru cine
votãm noi, pentru cine lucrãm noi? Noi încã nu
ºtim...”

(replicã din piesa de teatru O scrisoare pierdutã,
Actul II, Scena 1, scenariu de Ion Luca Caragiale
-1884)

( ; ( ; ( ;

Dacã ar durea prostia...

Dacã ar durea prostia,
Ar fi jale-n România,
ªi-ar fi jalea cea mai mare
În cabina de votare!...

(epigramã de George Budoi din Dicþionarul
prostiei, Alegeri, alegãtori ºi aleºi -7 octombrie
2013)

( ; ( ;          ( ;

,,Electoratul a evoluat; nu se mai voteazã
înjurãtura, ci informaþia cuprinsã în ea.”

(aforism de Victor Martin din Carte de citit la
volan)


