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Cartea de vizit` a comunit`]ii locale

Ascute mintea, 
nu sabia!
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Comuna noastră, sub semnul înnoirii

La ]int`

Mircea PORA

Scriitorul, în viaţa cetăţii

Dezv`luiri… (I)
- Cred că a sosit, în sfârşit, 

momentul sincerităţii. O primă 
întrebare, insuficient lămurită 
până acum, ce-a însemnat, în 

profunzime, noţiunea de “origine 
sănătoasă?”.

- Îmi cer scuze dar nu pot 
clarifica nimic. Ar fi nevoie de 
teoreticieni, e complicat. Îmi 
amintesc doar că tata era vechi 
membru de Partid şi a lucrat “cu 
pumnul” pentru colectivizare, a 
venit într-o noapte de la o şedin-
ţă, cam abţiguit, (te îmbeţi ca un 
om simplu, îi mai spunea uneori 
generalul Floareş), ne-a trezit pe 
toţi şi ne-a spus; “Bă, începând 
de azi, avem origine sănătoasă. Prof. Ionuț Cristian LUDA

Viceprimar
Continuare în pag. 3

Stimați cetățeni, suntem la 
sfârșitul unui an productiv pen-
tru comuna noastră, un an re-
prezentat de o bună colaborare 
între toți factorii decizionali din 
viața politică a comunei noastre.

Cooperarea și respectul au 
fost linii bine trasate încă de la 
începutul mandatului pentru noul 
Consiliu Local Bucovăț, indife-
rent de culoarea politică, și asta 
pentru a demonstra că binele 
comun al cetățeanului este prio-
ritar și vital pentru aleșii noștri.

Dacă, în această perioadă de 
numai un an, tandemul primar-

viceprimar a funcționat foarte 
bine, din perspectivă administra-
tivă, și a adus doar lucruri bune 
comunei noastre, același lucru 
se poate spune și despre relația 
dintre reprezentanții Consiliului 
Local Bucovăț, fapt demonstrat 
prin concretizarea și votarea, în 
unanimitate, a tuturor proiectelor 
de hotărâri locale din anul 2021. 

Cooperarea [i respectul, 
sintagm` ce reprezint` 
Consiliul Local Bucov`]

Istoria locală, izvor de cunoaştere

Hronicul str`vechimii noastre (III)

Punctul pe i
Doina

(după rectificare)
Foaie verde ş-un Buget
Vin trei crize la pachet:
Una scumpeşte lumina,
Alta îşi schimbă tulpina,
Alta bagă carantina;
Dar economia suie,
Suntem cei dintâi din UE;
Cu Guvernul cel mai fain
Cu învăţământ online,
Cu fasole cu cârnaţi
Numai pentru vaccinaţi;
Cu spitale care ard
N-avem card, dar avem gard.
(M. S.)

Cum să nu se rotească, 
oare, un biet vremelnic premi-
er? La masa Puterii, esențial 
este să prinzi loc: restul se în-
vârte de la sine.

Pentru deblocarea situației 
și alinierea stelelor, premier ar 
trebui să fie mătușa Tamara. 
(Mihai ȘORA)

Continuare în pag. 2
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Ars poetica

Noapte de 
decembrie
de Alexandru macedonski
……………………………………
Urgia e mare și-n gându-i, și-afară,
Și luna e rece în el, și pe cer...
Și bezna lungește o strașnică gheară,
Și lumile umbrei chiar fruntea i-o cer...
Și luna e rece în el, și pe cer.
Dar scrumul sub vatră, deodată, clipește...
Pe ziduri, aleargă albastre năluci...
O flacără vie pe coș izbucnește,
Se urcă, palpită, trosnește, vorbește...
„Arhanghel de aur, cu tine ce-aduci?”

Și flacăra spune: „Aduc inspirarea...
Ascultă, și cântă, și tânăr refii...
În slava-nvierii îneacă oftarea...
Avut și puternic emir voi să fii.”
Și flacăra spune: „Aduc inspirarea!”
Și-n alba odaie aleargă vibrarea.

Răstriștea zăpezii de-afară dispare...
Deasupră-i e aur, și aur e-n zare,
Și iată-l, emirul orașului rar...
Palatele sale sunt albe fantasme,
S-ascund printre frunze cu poame din basme,
Privindu-se-n luciul pârâului clar.
……………………………………

Cu deosebită considerație.
Gheorghe POP

Primar
Ionuț Cristian LUDA

Viceprimar

Iată o impresionantă comoară de istorie! Avem datoria să o cunoaştem şi să conştientizăm că suntem 
urmaşi de eroi. Este o întreagă hermeneutică a înţelesurilor uitate, la care au ostenit cu har Ovid Den-
suşianu şi, mai nou, Miron Scorobete, pe care mulţi îi consideră exaltaţi, însă nu-i deloc aşa. Dumne-
zeu să-i ocrotească pe împătimiţii ostenitori, dintre care cel dintâi e trecut demult în rândul sfinţilor.

La mul]i ani, 
]ara mea!

Ziua Naţională se celebrea-
ză, aşa cum se cuvine, cu mo-
mente festive. Desigur, ea are 
multe defecte, care i se repro-
şează pe parcursul a 364 de zile 
din an. Dar are şi virtuţi. Pe care 
se cade să i le recunoaştem, iar 
asta, măcar într-o zi din an, cea 
de azi. 

Am stat pe gânduri să văd 
cum aş putea-o sărbători eu şi 
am ajuns la concluzia că elogiul 
meu ar spori mult prea puţin pe 
cete ce i se aduc, mult mai răsu-
nătoare şi mai pline de vervă. 

Şi atunci, am socotit că mai 
potrivit ar fi să public o hartă 
care să transmită mai mult de-
cât nişte cuvinte, fie ele şi îngrijit 
redactate. Doar atât aş spune: 
e bine, dar au mai rămas bu-
căţi de ţară dincolo de hotarele 
fireşti ale ţării noastre. Să nu ui-
tăm asta! (C. J.)

Dacă, în numerele anterioa-
re, am discutat despre elemente 
de preistorie aflate pe teritoriul 
actual al Comunei Bucovăț, oda-
tă cu acest număr se va discuta 
de perioada daco-romană. Ast-
fel, primele urme ale civilizației 
geto-dace descoperite pe hota-
rul Bucovățului sunt reprezenta-
te de două monede dacice. 

Prima dintre ele este o tetra-
drahmă, tip Filip II, care datează 
din secolul III î.D.Ch, executată 
îngrijit, și cântărește 13, 33 g, cu 
o tăietură. Cea de-a doua tetra-
drahmă de tip Ramna, datează 
din secolul II Î.Ch.

Omul, aşa cum îl recomandă faptele sale

“Prin voin]` [i educa]ie mi-am 
cl`dit statut de înving`tor”

Zoltan Mark Fodor este un 
om cu şarm. Mă întâmpină cu 
un zâmbet larg şi se prezintă 
simplu: „Sunt un om care mereu 
face câte ceva. Aproape de toa-
te.Acceptaţi să vorbim printre pi-
căţele?” Hm, ce-o să-mi spună 
adolescentul ăsta cu aer de „om 
ocupat”? 

– N-am de ales!, dau să in-
tru în jocul lui de cuvinte.
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Cooperarea…
Aceste aspecte trebuie privi-

te pozitiv de cetățenii comunei, 
dat fiind faptul că au dus la un 
ritm accelerat de obiective re-
alizate în Bucovăț și Bazoșu 
Nou. Dacă privim spre viitor, 
prin aceste abordari benefice 
comunei noastre, conducerea 
Primăriei și Consiliul Local de-
monstrează

Că, indiferent de culoarea 
politică, se poate marșa pe co-

operare, respect, seriozitate și 
profesionalism, aspecte de care 
trebuie să se țină cont de la cel 
mai înalt nivel național până la 
nivel micro, de comunitate loca-
lă. 

În final, dorim să transmi-
tem tuturor colegilor din Consiliu 
Local Bucovăț, respectiv tuturor 
cetățenilor noștri, ca spiritul blând 
al Sfintelor Sărbători de Crăciun 
să coboare asupra voastră doar 
bucurie și senin, prosperitate, 
veselie și sănătate!

Sărbători Fericite!

Dezv`luiri…
Copiii ăştia, dacă nu-s proşti 

ca noaptea, pot să înveţe oriun-
de. Originea sănătoasă îi ajută, 
le dă dreptul.

- Ce ziceţi, sărăcia era o pie-
să de bază a “originii sănătoa-
se”?

- Cred că da, Ani de zile 
mâncam la prânz o ciorbă, de 
cartofi, mai rar fasole. Felul doi, 
de două-trei ori pe lună: mămă-
ligă cu ceapă, castraveţi, căte-o 
aripă de pui. Ăştia am fost. 

- Unde locuiaţi?...Ce câşti-
guri, totuşi, aveaţi?...

- Locuiam la capu’ satului, 
să fim drepţi, într-o cocioabă: 
două încăperi, unde se ameste-
cau dormitor, bucătărie, cămară, 
salon de primire (râde). Iarna 
dormeam într-o singură încăpe-
re. Ne încălzeam cu “ciucalăi”. 
Mai puneam scânduri, luate de 
prin garduri, noaptea, la ceas 
de taină, dar nu prea ardeau şi 
era un fum... oh, doamne, parcă 
ne tăia la ochi, aşa era de rău. 
Iar cu „câştigurile” e prea mult 
spus... tata căra cu spatele lem-
ne în gară, “om de cârcă”, cum 
s-ar zice, mama, pe unde putea 
spăla rufe, pe jos, culegea po-
rumb, prune. 

- Cultural?... nici n-are rost 
să vă întreb...

- Ba mă puteţi întreba, dar n-
am ce să vă răspund. Tata făcu-
se patru clase, citea şi scria rău, 
mama nu ştia defel nici scrisul, 
nici cititul, eu şi fratele meu Gori 
când mergeam la şcoală, când 
nu, noi mai ştim câte ceva...

- Şi, totuşi, când s-a întâm-
plat “minunea”?

- Dacă vreţi aşa s-o numim. 
Într-o după-amiază, iarnă a dra-
cului, tocmai ne încălzeam în 
camera din spate, la nişte “ciu-
calăi” şi numa’ ce vin doi inşi cu 
şepci care-i spun tatălui meu; 
“Tovarăşe Ciortanu, i-aţi traista 
şi vino cu noi”. În zece minute 
au ieşit pe uşă. Peste patru luni, 
cine se-ntoarce acasă?... (noroc 
că nenea Gică o ştersese între 
timp), tata, dar nu oricum, ci în 
uniformă de căpitan. Patru stele 
mici pe-un umăr, patru pe altul. 
“Gata, zice el, acum noi suntem 
stăpâni, începem lupta de clasă, 
construim o lume nouă”...

- Vă mai amintiţi ceva din 
“construire”?

- Păi, cum să nu...Prima dată 
ne-am mutat într-o altă casă, 
Partidul l-a dat afară din propria 
ogradă pe un chiabur, aşa-i nu-
meau pe exploatatori, şi-n locul 
lui ne-am instalat noi. Am primit 
mobile, lucruri luate de la un alt 
chiabur. Gata cu “ciucalăii”, cu 
fumul, ne-ncălzeam cu lemne 
fasonate, tăiate, mama a învăţat 
să gătească, mâncam bine. Tata, 
între timp ajungând şi mai mare, 

colonel, a trimis-o pe mama la 
un curs intensiv de alfabetizare 
şi specializare. Când s-a întors 
acasă, a adus-o cu maşina chiar 
şeful cursului, mama era alta, 
pantofi de crep, freză, poşetă, le 
avea binişor cu scrisul şi cititul, 
se calificase ca “activistă”. Mai 
târziu, urmând un alt curs inten-
sive, a obţinut şi gradul de “re-
voluţionar de profesie”. Ce să vă 
mai spun, ca să poată intra cât 
mai adânc în lupta de clasă, sub 
îndrumarea unor cadre, a absol-
vit rapid liceul, apoi o facultate 
pe “traseul scurt”. Din nimica ce 
fusese, acum avea diplomă de 
profesoară.

- Şi ca să clarificăm, părinţii, 
în esenţă cu ce s-au ocupat?

- Oh, aici ar fi multe de spus, 
ar fi nevoie de un scriitor.Tata, 
cum să vă zic, mai mult era ple-
cat. Avea un salar mare. Era 
prins serios în câteva acţiuni. 
Cel mai greu i-a fost în munţi, la 
vânătoarea de “bandiţi”. Aici a 
încasat un glonţ în piept, noroc 
cu tinicheaua unei decoraţii, că 
altfel l-am fi pierdut. Pe urmă, 
a pus umărul la colectivizare. 
Lămureşte, confiscă, ameninţă, 
dă-i cu bătaia, toate astea şu-
brezindu-i sănătatea. Bietul de 
el, nu mai dormea bine, avea 
coşmaruri, transpira. Ultimul 
post a fost cel de director de 
puşcărie. Alte tensiuni, intero-
gatorii până la patru dimineaţa, 
antrenamente cu informatorii, 
schimbă-i, alege-i, potriveşte-i, 
cafele, ţigări, viaţă, pot să zic, 
chinuită. Până la urmă, din cau-
za unui ticălos de general trădă-
tor, neamu’ dracului, a făcut un 
infarct şi s-a dus. Tocmai urma 
ca, de ziua Republicii, să fie îna-
intat ca general. 

- Şi mama?...
- O, mama, pe lângă el a 

crescut şi ea. Cum să vă spun, 
ajunsese profesoară, dar în anii 
grei, de început, de sacrificii, 
de eforturi, a lucrat ca “activis-
tă”. Coordona propaganda pe 
mai multe centre. Fă programe, 
corectează, adaptează, actuali-
zează fondul de lozinci, partici-
pă la întâlniri cu femeile demo-
crate, citeşte broşuri, dormi pe 
unde poţi. Tata nici n-a ştiut, dar 
în două rânduri a fost violată de 
şoferi şi tractorişti. Dar a trecut şi 
peste asta. 

Mai apoi, s-a intrat cu istoria, 
cu construcţiile, în societatea 
socialistă multilateral dezvoltată. 
Alte “hei-rupuri”, la orizont apă-
ruseră noi probleme. Trebuia, 
după spusele unui contempo-
ran, “să fii mereu pe baricade”. 
Mama muncea de dimineaţa 
până seara. Îşi sporise vigilenţa, 
se instruia politic, economic, lite-
rar, stăpânea câteva concepte, 
era considerată de conducerea 
superioară de Partid drept “un 
revoluţionar de profesie”.

“Prin voin]`…
Mai apoi, aveam să mă conving că nu glumea 

defel şi nici nu făcea slalom printre idei savuroa-
se, de dragul dialogului sprinţar. Îl secondează pe 
vânzător, să nu stea lumea prea mult în aşteptare. 
Discută cu un client, îl serveşte „peste rând” pe un 
altul, îi sugerează, în trei minute, varianta optimă 
celui nehotărât şi - cum vine asta?, mă întrebam în 
sinea-mi -, îi oferă... din ceea ce nu are, doi saci de 
ciment unui al treilea, grăbit să-şi încheie de turnat 
o placă de beton (...). Îi spune vânzătorului: „Dă-i 
din „raţia” celui care vine abia luni pe la prânz să-i 
ridice, iar eu, între timp, îi completez omului ceea 
ce i-am luat, fără să-l afecteze, dar îl ajut pe cel 
care are nevoie de el, acum, ca de aer.”

Îmi spune că, după ce a absolvit opt clase, a 
fost nevoit să facă ceva pentru a aduce bani în 
casă. „Oricui i se mai întâmplă şi dintr-astea, nu-i 
aşa?” Şi ce să fac, pe repede-nainte, mai bine de-
cât să practic un sport care îmi va aduce un venit, 
în funcţie de cât de bun o să devin? Iar acesta nu 
putea fi decât sportul de contact: kikboxing. Unul 
dur, care te scutură din toate încheieturile şi te 
face să simţi că trăieşti la cota înaltă a lui „dacă 
vrei cu adevărat, poţi!”. 

- 13 ani am boxat, timp în care am încasat 
destui pumni; suficient ca să învăţ a-mi salva pie-
lea, ba chiar să urc pe podiumul cel mai înalt po-
sibil: vicecampion mondial. Dar, până acolo, am 
deprins tehnica potrivită, am învăţat că urcuşul 
nu-i la îndemâna oricui, şi, mai ales, am învăţat 
că eram aşa construit şi educat  încât să pot orice, 
să trec de oricine, să lupt şi să răzbesc indiferent 
dacă mai pot sau nu; de fapt, să nu ştiu să spun 
„nu pot”. 

- E dur, al naibii, kikbox-ul ăsta!, îngaimă ca 
pentru sine adolescentul de... 37 de ani, care, în-
tre timp, a urmat liceul, Facultatea de Marketing 
şi Management şi, într-un carusel, ca un fel de 
luptă pentru supravieţuire, Ingineria de optimizări 
şi modernizări a sistemelor de instalaţii. Ştiţi cum 
vine aia... dai şi... nu fugi, dai din nou... Mai pe în-
ţeles, o reuşită o aduce după sine pe următoarea. 
Acum, când mă gândesc că abilităţile astea le-am 
avut sădite în mine, existau, de fapt, în stare laten-
tă, găsesc mai uşor resurse să izbândesc. 

– De ce aveaţi nevoie de a doua facultate? 
– Pentru că eu nu îi vând clientului, pur şi sim-

plu, materialele necesare instalaţiei de încălzire, 
apă, canal etc, ci îl consiliez, îi prezint variante, îi 
descriu avantajele fiecăreia dintre acestea, even-
tualele dezavantaje şi cum pot fi ele compensate, 
îi fac calculele şi îi dau în mână schema după care 
instalatorul îi face „la fix” lucrarea, fără să greşeas-
că nici măcar cu un milimentru. Ca să nu greşesc, 
eu însumi, e nevoie să fiu foarte bine pregătit. Nu 
superficial, să-i spun clientului baliverne şi să-
i vând, haotic, anumite piese ori subansambluri 
etc. Vedeţi ce se întâmplă la noi, în varii domenii, 
dacă decidenţii sunt slab pregătiţi ori mânaţi de 
înnavuţire „pe calea scurtă”, prin şiretlicuri, ca să 
mă exprim eufemistic!?

Când toate păreau că merg strună, eram pe 
val, cum se spune, a intervenit o problemă de să-
nătate, ce era cât pe ce să mă doboare. „Zoli, tu 
nu ştii să spui şi nici să accepţi că nu poţi! Hai, că 
birui tu şi de data asta!”, mi-am zis. Au urmat vizite 
medicale, analize, tomografii, R.M.N.-uri, opţiuni 
pro şi contra operaţiei ce risca să mă trimită... nici 
nu mai vreau să-mi amintesc... parcă mă luasem 
la trântă cu viaţa. Bun, dacă aşa stau lucrurile, hai 
să-mi fac ordine în gânduri şi să duc la bun sfâr-
şit câteva obiective mari, să rămână ceva în urma 
mea. 

M-am însurat, am primit cel mai frumos cadou 
de la viaţă: o fetiţă superbă, şi am început să con-
struiesc o casă. Lucram ca inginer la o mare firmă 
de materiale de construcţii, mi-am deschis un ma-
gazin de materiale de construcţii în Bucovăţ şi... 
tot nu era de ajuns. Am luat un credit mare... cât 
China, pe un termen de doar cinci ani. Eram într-o 
competiţie acerbă cu timpul, cu mine însumi. Mi-
am amintit că pot (...). 

Voia să se oprească aici cu povestea vieţii lui 
zbuciumate. Am forţat nota şi l-am întrebat: - Ce a 
urmat atât de neprevăzut şi împotmolitor?

– Din cauza pandemiei şi... a unor manevre 
necurate, au lăsat-o în şomaj tehic pe soţia mea, 
ba încă i-au diminuat drastic îndemnizaţia, încât 
era pe punctul de a claca psihic. De data asta, am 
simţit că voi da examenul vieţii mele. Auzisem că 
nu puteam da fetiţa la grădiniţă, nu atât din pricina 
banilor puţini, ci pentru că, pur şi simplu, nu mai 
erau locuri. Asta este! Soţia mea – educatoare -, 
nu are serviciu, deci „se leagă”. 

Mi s-a făcut lumină în gânduri. Am găsit o casă 
pe care am închiriat-o, într-un cartier nou – Maria 
Park Residence –, apoi am început să adun infor-
maţii, pe care le-am pus în practică destul de repe-
de: mobilier, personal calificat, amenajări conform 
normelor în vigoare. Totul trebuia să fie perfect. 
Eu aşa sunt obişnuit. Totul sau nimic. După numai 
un an, am venit acasă şi i-am spus soţiei: - Vino, 
că ţi-am găsit serviciu! Nu-i venea să creadă. Am 
mers la adresă, am intrat în clădire, iar ea s-a blo-
cat, pur şi simplu. Era chiar mai plăcut şi mai bine 
gândit totul decât este la grădiniţa cu ştaif unde 
lucra şi de unde a fost îndepărtată pe uşa din dos. 
Iar, ca să nu-i dau timp să-şi revină, i-am întins 
cheile şi i-am zis: „Aceasta este grădiniţa ta!”. 

Are 35 de copii, încântaţi de program şi de per-
sonal, de mâncare şi de tot ceea ce învaţă acolo; 
şi ei, şi părinţii. Prea frumos să fie adevărat, nu-i 
aşa? Se întâmplă uneori...

Da, „întâmplările” acestea se datorează spi-
ritului său de luptător în arena vieţii tulburate de 
atâtea nebuloase şi perturbări pernicioase. Lumea 
însăşi se caută pe sine şi pare a nu se lăsa des-
coperită în mersul ei haotic spre nicăieri. Crize-
le care ne bântuie sunt în mintea fiecăruia dintre 
noi, spune apăsat, cât să înţeleg că limanul este 
aproape. Cel puţin pentru el... 
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Opinia cititorului

Mă, dacă mai vin ăștia să-mi 
ceară votul, îi sudui atât de plas-
tic și de complex, încât să știe că 
vorbesc cu o profesoară de Lim-
ba română! Am votat întotdeau-

na! Și i-am îndemnat pe toți să 
voteze. Dar, de acum înainte, mai 
ies la vot doar la Locale (datori-
tă lui Ghiţă Pop şi Ionuţ Luda, să 
fie clar!) și când se va organiza 

referendum pentru revenirea la 
Monarhie constituțională! Gude 
de președinți și papagali de poli-
ticieni eu nu mai votez! Mi-e silă! 
Mă doare! (Elena IEREMIA)

Nota redacţiei: Salutăm pre-
zenţa dvs. în paginile publicaţiei 
noastre. Vă mai aşteptăm.

Guvernule, î]i dau un sfat!

Habemus guvern!

S-a deschis Târgul de Cră-
ciun. Nu opri copiii să intre aco-
lo! Atâta bucurie au şi ei, nu le-o 
lua! Nu-i discrimina! Nu-i face să 
se uite prin gard la acele jucării 
şi globuri strălucitoare, ca fetiţa 
cu chibrituri a lui Andersen. Nu 
ştiu dacă ai citit-o, mă tem că nu, 
că dacă ai fi citit-o nu te-ar lăsa 

inima să-i primeşti doar pe unii, 
iar pe alţii să-i ţii pe trotuar.

Te-ai înconjurat de o armată 
de poliţişti şi de jandarmi. Ţara 
nu mai are armată, dar tu ai. Aşa 
că de noi n-ai de ce te teme, dar 
există Cineva mai mare şi decât 
tine de care ar trebui să te temi. 
Nu ţi-am văzut ceremonia inves-

titurii şi nu ştiu dacă ţi-ai făcut 
sau nu cruce. Iar în caz că ţi-ai 
făcut, nu ştiu cât ai fost de sincer 
şi cât ai făcut pentru camerele 
de luat vederi.

Dar ori că ţi-ai făcut cruce, 
ori nu, să ştii că este Unul care 
te bate dacă opreşti copiii de la 
Târgul de Crăciun. (M. S.)

Urmare din pag. 1
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Hronicul…
Prin aceste descoperiri arheologice 

monetare se atestă faptul că, pe hotarul 
comunei Bucovăț, cultura și populația 
geto-dacă a fost prezentă înaintea erei 
noastre. 

În ceea ce privește prezența stăpâ-
nirii romane pe acest teritoriu, integrat 
Imperiului Roman la începutul mileniului 
I, ne stă mărturie valul roman. Conform 
cercetărilor, Bucovățul este prezentat ca 
un spațiu situat în apropiere de valurile 
romane care se întindeau de la Remetea 
Mare până în apropiere de localitatea 
Dragșina, dar urmele acestui val nu se 
mai observă în zilele noastre. 

Acest val forma hotarul istoric dintre 
localitățile Bucovăț și Moșnița Veche, 
cunoscut de oamenii locului sub numele 
de iarc (iarc - șanț, canal de scurgere). 
Această teză a valului roman este discu-
tată de specialiști sub spectrul a două te-
orii, astfel că anumiți istorici susțin origi-
nea romană a acestor diguri înălțate, iar 
alții susțin teoria reprezentată de faptul 
că digurile sunt de origine huno-avare. 

Avarii, care au stăpânit acest teritoriu 

în jur de 200-250 de ani, ar fi fortificat re-
giunea și ar fi ridicat un fel de întărituri și 
șanțuri sub denumirea de ringi, agani, cir-
culi. În susținerea primei ipoteze, istoricul 
Johannes J. Ehrler precizează că nu ar fi 
vorba de o demarcare de frontieră dintre 
Pannonia și Dacia, ci mai mult de un alini-
ament folosit de romani împotriva invaziei 
dușmane. Afirmația lui Johannes J. Ehrler 
este susținută de considerentul că valurile 
romane au apărat comunitățile Imperiului 
Roman spre Transilvania, prin Banat. 

Valul roman avea 2-3 metri înălțime, 
iar alcătuirea lui era formată dintr-un șanț 
de doi metri adâncime, săpat la baza di-
gului de răsărit, cu lățimea de zece metri. 
Acestea erau formate din două alinia-
mente ce mergeau pe aceeași direcție. 
Primul aliniament începea din hotarul co-
munei Grebenaț (actualmente, localitate 
situată în Serbia), traversa pe la nord mai 
multe comune, după care se arată o în-
trerupere de circa 10 km și continuă pe 
hotarele comunelor Șipet, Stamora Ro-
mână, Moșnița, Bucovăț, Remetea Mare, 
Ianova, respectiv Bencecul Român. 

Alți specialiști vorbesc despre trei ali-
niamente, linii, dintre care prima trece pe 
la marginea hotarului dintre Bucovăț și 
Remetea Mare. 

Urmare din pag. 1

Noi am luat în serios promisiunile ce-
lor care au venit să ceară păşune pentru 
animale, dar se vede treaba că una spu-
ne omul înainte de a semna contractul şi 
alta face când se vede cu sacii în căruţă, 
mai ales dacă nu-l vede nimeni. De cum 
te abaţi de la şosea, în în margine de sat, 
vezi zariştea plină de spini, cu măciuliile, 
în unele locuri, până la brâu. Ce-i drept, 
nu am zărit oi la păscut, dar, cu siguran-
ţă, nu s-ar vedea de ciulini. Cam aşa stă 
treaba; ei se fac că plouă, îndrugă verzi 
şi uscate, de parcă i-ai crede. E de tot 
râsul “justificarea” unuia, poate o fi încer-
cat vreo glumă, mai ştii?, zicând cu năduf 
mare: “Ai naibii scaieţi, cresc atât de re-
pede că nici n-am băgat de seamă când 
s-au înălţat atâta…”

Cât priveşte gunoaiele aruncate în lo-
curi dosnice, alteori, sfidător de-a dreptul, 
chiar la marginea drumului, dl. viceprimar 
Ionuţ Luda ne spune că, pentru o vreme, 
aceşti nărăviţi într-ale urâţirii spaţiului pu-
blic s-au liniştit întrucâtva, speriaţi, pro-
babil, de spectrul amenzilor usturătoare. 
“Suntem vizaţi de garda de mediu ca 
având un potenţial de poluare crescut, 
ceea ce periclitează sănătatea mediului 
şi a locuitor noştri.

Ne-au anunţat că vor face razii la di-
ferite ore din zi şi din noapte, urmând să 
aplice amenzi la cota de vârf, spre a sto-
pa acest fenomen de-a dreptul periculos. 

Este incalificabil gestul de a arunca, ia-
răşi, gunoaie acolo unde noi am cărat cu 
camioanele zeci de tone de deşeuri şi am 
nivelat zona. Mă refer la parcela de lângă 
iaz, ce riscă să redevină focar de infecţie. 
Vom fi pe urmele lor şi nu vom face rabat 
de la aplicarea legii. Cei cu apucături rele 
să plătească!”, ne spune edilul, cu amă-
răciune în glas.

Am revenit pe terenurile din marginea 
satelor şi iată ce imagini deznădăjduitor 
de pestriţe am surprins, pentru că oa-
menii chiar nu conştientizează că urâtul, 
minciuna, furtişagul şi alte rele deprinderi 
nu pot fi tolerate la nesfârşit. Se va găsi 
ac şi de cojocul lor.

Aşadar, pentru faptul de a nu întreţine 
corespunzător păşunea, se poate merge 
până la anularea contractului de concesi-
une, plata unei amenzi în cuantum de… 
mii de lei, precum şi obligativitatea de a 
returna banii primiţi ca îndemnizaţie de la 
A.P.I.A. pe ultimii cinci ani.

Pentru depozitarea deşeurilor în altă 
parte decât în recipiente anume destina-
te: pubela neagră (pentru resturi alimen-
tare, vegetale mărunţite), sacul/pubela 
galbenă (pentru hârtie, ambalaje de plas-
tic, metal sau aluminiu), clopotul verde 
(pentru sticle şi borcane goale), se aplică 
amenzi cuprinse între 3.000 şi 6.000 lei 
persoanelor fizice şi 20.000-30.000 lei 
persoanelor juridice, conform Legii nr. 
188/2019.

C. JURJA

Cu degetul pe rană. Viaţa cetăţii ne priveşte pe toţi

Spinii [i gunoaiele, în fr`]ietate, 
sufoc` domeniul public

Supliment de anchetă

l Vecinii mi-au reproşat că îi de-
ranjez cu gâfâielile şi gemetele mele. Şi 
acum ce să fac? Să nu mă mai încalţ? 
Neaţa!

l Cele mai economice femei sunt 
cele fără vaccin. Nu restaurant, nu mall, 
doar un apus de soare şi gata.

l - Ce bea doamna de la masa alătu-
rată? Aş dori să-i ofer şi eu. 

– Chivas Royal Salute. 
– O.K., pune-i un cub de gheaţă din 

partea mea.
l Călugării se străduiesc o viaţă să 

fie Zen, în vreme ce ardelenii se nasc 
aşa...

No bine, no, adevăru’ e că ne ajută 
şi prunii!

l După ultimele cercetări, savanţii 
ardeleni or stabilit că 9 din 10 bărbaţi au 
recunoscut că femeia are întătdeauna 
dreptate. Pe al 10-ea şi amu îl caută sca-
fandrii.

l Cineva a întrebat dacă ţânţarii pot 
transmite coronavirus. Hai, daţi-le idei, să 
umblăm şi cu sita pe noi!

l Pe vremuri:
Învăţătoarea:
Copii, daţi-mi un exemplu de pasăre 

zburătoare!
Alina: Condorul!
Învăţătoarea: Bine. Ce e tatăl tău?
Alina: Avocat!
Învăţătoarea: Educaţie din familie!

Gigel: Vulturul!
Învăţătoarea: Bine. Ce e tatăl tău?
Gigel: Director!
Învăţătoarea: Bună educaţie!  
Bulă: Crocodilul!
Cum e posibil să spui aşa o prostie, 

cum o să zboare crocodilul? Ce e tatăl 
tău?

Bulă: Maior de securitate!
Învăţătoarea: Copii, zboară şi croco-

dilul! Mai jos, dar zboară şi el!

l Eu am plătit cinstit toate taxele şi 
acum dorm liniştit... pe o bancă în parc.

l Judecătorul: 
De ce vreţi să divorţaţi?
Împricinatul:
Na, pentru că sunt însurat!

l De ajuns pentru azi! Dacă v-a plă-
cut, continuăm şi data viitoare. Aveţi su-
gestii? Le primim cu plăcere. Şi, poate, 
chiar le „pictăm în ziar.

Nae ŞTRENGĂRESCU

Terapie prin pamflet şi veselie

Râde]i cât mai e gratis!
Scrisoare deschisă 
Dragă Omicron,
Am înțeles de la autoritățile țării mele, 

care sunt cei mai buni specialiști, că ești 
puternic și foarte dezvoltat. Am înțeles că 
ne vizitezi țara pentru că este foarte fru-
moasă și are un popor primitor. Aş dori să 
îți transmit un mic ghid de vizitare, spre 
a te ajuta să faci un tur rapid, cu amintiri 
frumoase și sentimente unice.

Ceaușescu, fostul dictator al aces-
tei țări (ai auzit de el - ăla cu tractoarele 
românești), a construit renumita Casa a 
Poporului. E, într-adevar, impunătoare și 
merită să o vizitezi, pentru început. Nu ai 
să te pierzi prin ea, pentru că oficialitățile 
din România te vor ghida spre impună-
torul Palat de la Cotroceni și te vor caza 
la Vilă. Gazde primitoare, îți vor oferi tot 

confortul necesar. 
Vei participa la ședințele din Parla-

ment și vei vizita cabinetele fiecărui om 
politic. Nu te va deranja nimeni în aceste 
vizite, pentru că românii, oameni cuminți 
și supuși, crescuți exemplar, nu deran-
jează mai marii țării. Dacă ai obosit, ar-
mata şi cei de la situații de urgență îți 
vor pune la dispoziție un avion mare și 
spațios, pentru a te deplasa și în alte țări, 
unde pot să îți rămână ghizi, ei cutreie-
rând foarte des lumea.

Sper să te ajute aceste informații și 
să-ți păstrezi demnitatea de a cutreiera 
oficialitățile de rang înalt, asa cum se cu-
vine unui virus important.

În speranța că îți vor fi utile aceste 
informații, mă retrag, cu respect, în umila 
mea viață.
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Un ���an�s� �� ���n�tate 
��d��ată n� se ��nta��nează �� 
a�enț� �at��en� (�������, ����-
s���, �a�az�ț�), �ent�� �ă el a�e 
� �ez�stență ��te�n��ă, n� ��ate 
fi �nfe�tat. P�ț�nă l��e șt�e �ă 
80% d�n ���n�tate e ��n�ent�ată 
la n��el �ntest�nal, �a� e�h�l����l 
fl��e� �ntest�nale este de�se-
��t de �����tant în �enţ�ne�ea 
��ne� f�n�ţ��nă�� a s�ste��-
l�� n�st�� de a�ă�a�e. Așada�, 
�ntest�n�l s��ț��e j�a�ă �n ��l 
esenț�al în sănătate, de�a�e�e 
fl��a �ntest�nală, at�n�� �ând e 
�e�t���ată, ���d��e t�l���ă�� în 
t�t ���an�s��l. Fl��a �ntest�nală 
este �nfl�ențată, d��e�t ș� se�-
n�fi�at��, de al��entaț�e. Vestea 
��nă este �ă �ent�� �efa�e�ea 
fl��e� �ntest�nale ��te� �e�lăd� 
a�el e�h�l���� �e�t���at, ��te� 
�ea��l�ta �e�an�s��l n�st�� 
�a�e ne a�ă�ă de a��es���.

Chefirul este �����l d�n 
a�eastă l�stă �����nzând �e-
d��a�entele�al��ent, ��� le 
n��ea H�����at, �ă��ntele �e-
d���n�� ��de�ne, este. Este � 
����e��ă de ��l�a�e al�ă, �a�e 
a�ată �a ������� de ��n���dă 
ș� ��nț�ne � �����naț�e �n��ă 
de �a�te��� s� d��jd��, în a�este� 
�� ���te�ne, ����lex ��ta��n�� 
B, ��t, K, A ș� D, �al���, f�sf��, 
�a�nez��, enz��e ș� a��n�a-
��z�. S��e de�se���e de �a��t ș� 
de alte la�tate, ��nț�ne �este 30 
de ��lt��� de �a�te��� s�e��fi�e – 
������t��e, ���nt�e �a�e �a�te���le 
a��d�l�� la�t��, d��jd�� ș� �a�te��a 
ale a��d�l�� a�et��, �����tante 
�ent�� �ă �efa� fl��a �ntest�nală 
ș� el���nă a�enț�� �at��en�.

Cimbrul este �na d�nt�e �ele 
�a� ��te�n��e �lante ��n�s��-
te, �a�e st���lează ���n�tatea, 
d�st���e �a�te���le, ����s���le ș� 
����e���le, a�ând ���t�ţ� de ant�-
���t�� nat��al, ant��a�te��an, an-
t����al, ant�f�n��� ș� ant�se�t��.

Iarba de orz verde �e�ene-
�ează fl��a �ntest�nală ���n fa�t�l 
�ă as����ă ��l�n�za�ea �a�te��a-

nă nat��ală ș�, a�t��at, ��eşte 
n��el�l de ���n�tate. A�e efe�t 
��nde�ăt�� as���a ���nh��l��, 
ast��l��, t�a�t�l�� �es���at��, �e-
d��e sens���l�tatea la �nfe�ț��. Se 
�ăsește ”P�l�e�e de ��z �e�de” 
la �a�az�nele �� ���d�se na-
t��ale. Se �����ne d�n 100% 
�a��ă de ��z �e�de, d�n �a�e s�
a ext�as a�a ���nt��� tehn�l�-
��e s�e��fi�ă, fă�ă a d���n�a în 
��e�n fel ������etăț�le �lante�. 
Se ada��ă � l�n����ţă �� �â�f de 
��l��s la �n �aha� �� a�ă �aldă 
de �z��� sa� de fântână

Tămâia f��t�fi�ă s�ste��l 
���n�ta� ���n fa�t�l �ă st���-
lează ��lt��l��a�ea ș� a�t��a�ea 
�el�lel�� st�ăje� ale s�ste��l�� 
���n�ta�, �es��nsa��le de an�-
h�la�ea �e��en�l�� �nfe�ț��ș� d�n 
sân�e, �a� îna�nte �a a�eșt�a să 
se ��lt��l��e ș� să ���d��ă ��a-
la. Este ���est���lă d�a� tă�â�a 
nat��ală, �e se �ăsește la �a-
�az�nele de ���d�se nat��ale ș� 
�e �a�e s���e �ă este �nd��ată ş� 
�ent�� ��ns�� �nte�n. Se ��t ad-
��n�st�a, la fel de ��ne, �a�s�le 
de B�swell�a, �a�e este, de fa�t, 
ext�a�t de tă�â�e ș� se �ăsește 
în �a�az�nele �enţ��nate ș� în 
�nele fa��a���.

Curmalele întă�es� s�s-
te��l ���n�ta� dat fi�nd �ă a� 
�a efe�t �e�ene�a�ea �el�lel�� 
�����l�� ��an; �e��ez�ntă �n 
teza�� de ��ta��ne, ��ne�ale ș� 
ant��x�danț� �� ��l în a ���teja 
���an�s��l de ��l�.

Chimenul negru (N��el-
la sat��a) st���lează s�ste��l 
���n�ta� ���n a�eea �ă �enț�ne 
sănătatea a�a�at�l�� �es���at��. 
Se �ăses�, în �a�az�nele de 
���d�se nat��ale ș� în fa��a���, 
�a�s�le �� �le� de �h��en ne��� 
(ne���l��ă).

Oregano este �n ��edn�� 
s�sţ�năt�� al s�ste��l�� ���-
n�ta�, fi�nd ext�e� de ���at în 
ant��x�danț�, �al�a�ea sa ORAC 
este ����es��nantă: 200.129. 
Pent�� ����a�aț�e, �eţ�ne� 

�âte�a �al��� ORAC ��d��ate: 
���eșele A�e��la: 70.000, f���te-
le ��j�: 25.300, z�e��a: 4.882, 
�e�ele ��ș��: 4.275, �e�ele 
G�lden: 2.670, st������� ne���: 
2.830, ���t��alele: 1.819, �ea��l 
�e�de: 1.253. Val�a�ea ORAC 
a�ată �� exa�t�tate ��te�ea an-
t��x�dantă (�e�a�at���e) a �n�� 
���d�s �e�etal, �a�a��tatea l�� 
de a el���na �ad��al�� l��e��, ad��ă 
asas�n�� �el�lel�� sănăt�ase, �e� 
�a�e î���lnă�es� ���an�s��l.

Rozmarinul st���lează 
s�ste��l ���n�ta�, a�ând �n ��-
te�n�� efe�t ant��a�te��an ș� an-
t�se�t��.

Scorţişoara a�e efe�t ant�-
���al ș� ant��a�te��an �e�a��a-
��l. D�n �ele �a� �e�h� t������, 
s���ț�ș�a�a a f�st f�l�s�tă î���-
t���a „��l�l�� �e��”, în s�e��al în 
t�ata�ea �lă�ân�l�� ș� a fi�at�l��.

Rădăcina de ghimbir este 
�n f�a�te ��n ant����al.

Echinacea ��ns�l�dează 
s�ste��l ���n�ta� în s�e��al ���n 
a�ea ������etate de a ����ate 
afe�ț��n�le a�a�at�l�� �es���at��.

Usturoiul şi ceapa roşie 
���tejează ���an�s��l de a�enț� 
�at��en�.

Vitamina C naturală din 
acerola, măceșe, cătină, lămâ-
ie, pătrunjel s���eşte �ez�sten-
ţa ���an�s��l�� în faţa a�enţ�l�� 
�at��en�. V�ta��na C s�ntet��ă 
n� a�e a�eleaș� �enefi���.

Zincul, seleniul, magne-
ziul şi calciul f��t�fi�ă s�ste��l 
���n�ta�. Al��ente ���ate în 
��ne�ale s�nt se��nțele ���de 
de d��lea�, nă�t�l, n���le �aj�, 
����e���le, ��z���le, s�ana��l, 
st��d��le.

Mierea de mană, de brad 
și pin ���tejează s�ste��l �es��-
�at��, în s�e��al �lă�ân��.

Propolisul este ��ns�de�at 
”fa��a��a al��nel��”, �� �a�e îș� 
���tejează st���l. P����l�s�l 
�esta��lește �aj���tatea f�n�ț��l�� 
d�n ���an�s�. Este �n �ed�ta��l 
�a���n nat��al.

Caisele deshidratate s�nt 
f�a�te ���ate în ��l�fen�l�, fa�t 
�a�e le ��nfi��ă �a a�ând �n 
��te�n�� efe�t ���n�ta�.

Rodia f��t�fi�ă s�ste��l ���-
n�ta� ���n a�eea �ă ���tejează 
���an�s��l de �ă�el�, ����e ș� 
�nfe�ț��.

Mâncaţi cât mai natural, 
n� ����ă�aţ� de la s��e��a�ket 
�ezel��� ş� n��� se����e�a�ate 
(�ân�a�e a��alată, de n����n 
fel.

Ceaiul de lămâie, ��ţ�n�t 
���n ��ă���ea fel��l��, se �ea �ât 
de ��lt, în t����l z�le�. Îl ��teţ� 
înd�l�� �� ��e�e, da� �a� ��n a� 
fi fă�ă n����n ada�s.

Cuişoarele �e��ez�ntă �n 
ex�elent ant����al. P�neţ� în �ea� 
�n ���ş��, �a� �ând �e��eţ� afa-
�ă, l�aţ� �n�l în ���ă ş��l ţ�neţ� �ât 
de ��lt ���eţ�, st�ân�ând��l, d�n 
�ând în �ând, �ş��, înt�e d�nţ�.

Apa � �ă�tă �� în�h�ţ�t��� 
�a�e, �� � j��ătate de ��ă în-
a�ntea fie�ă�e�a d�n �ele t�e� 
�ese, la � te��e�at��ă a�����-
ată de a�eea a �����l�� (36�36 
de ��ade), as����ă � h�d�ata�e 
���es��nzăt�a�e, � ��nă ���-
��laţ�e san���nă, � d��est�e la 
fel de ��nă. Bă�tă în �ant�tate 
s�fi��entă (2�3l/z�), ���tejează 
���an�s��l de ����e, �nfe�ț�� ș� 
alte ��l� ���n��e. A�a �nt�ă în 
�����nența t�t���� ���anel��. 
R�l�l să� în ���n�tate este �n�l 
s��stanţ�al.

Somnul as����ă �efa�e�ea 
�el�lel��, f��t�fi�ă s�ste��l ���n�-
ta�. S��n�l �ns�fi��ent sa� s��-
n�l �a�e n� este �d�hn�t�� s�ade 
�a��d ���n�tatea. N���� n� ���-
�ensează l��sa s��n�l��.

Activitatea fizică as����ă � 
��nă �x��ena�e, f��t�fi�ă înt�e� 
�����l ş� îl ���tejează, astfel, de 
��l�.

Postul � d��ă z�le �e să�-
tă�ână �e�ene�ează s�ste��l 
���n�ta�, aj�tă ���an�s��l să 
����ată �nfe�ț��le. P�st�l �nte�-
��tent (d�n 24 de ��e, înt���n �n-
te��al de 8 ��e se ��ate �ân�a, 
�a� în �est se �ea d�a� a�ă) este 
�n alt ��d de a �esta�ta s�ste-
��l ���n�ta�.

Starea psihică de�anjată 

de s��ă�ă��, ne��lț�����, f���ă, 
st�es, f���e, �ân�e, înd��ală, 
��ă, �el�z�e, �n��d�e, j�de�a�ea 
a���a�el��, �ând��a et� da� 
�este �a� s�ste��l nat��al de 
a�ă�a�e ş� lasă ���an�s��l ��a-
dă a�enţ�l�� �at��en�.

Atitudinea optimistă 
– �a�a�te��zată ���n e��at�e, 
�e�ta�e, ����as��ne, �����e, 
�e��n�șt�nță, ��nătate, s�e�e-
n�e, fa�e s��t de ne����t în �a-
lea ����ă��� ��ădăt�� (����s���, 
�a�te���, ����e��� et�). S�nt �a-
�en� �a�e fa� s���t ș� �ănân�ă 
sănăt�s, da� t�t se î���lnă-
�es�. Se întâ��lă asta dat���tă 
a��es���tăț�� �nte���a�e �e �a�e 
� a�. O���e sent��ent ne�at�� 
��nd��e la a��es���tate, sta�e 
�s�h��ă d�n �a�e l��sește �����ea. 
A�easta n� ��ate fi înl����tă de 
n���� alt�e�a. L�aţ� a��nte la 
fa�t�l �ă, întâ�, se î���lnă�eş-
te s�flet�l ş� a��� �����l fiz��. În 
�����nţa a�easta, ����e ���enta-
��� a� fi de ���s�s.

Crediţa este ����la��l înt�e-
��l�� s�e�t�� de �ăs��� de ��e-
�en��e a î���lnă�����. Te �a���-
dez� la f��ţa d���nă ş� de��� atât 
de l�n�şt�t, în�ât n���� ��ală n��ţ� 
��ate ��l�e�sa �����l. L�n�ştea 
s�fleteas�ă este ��n�l �el �a� 
de ��eţ �e �a�e ���l n� ��ea 
şt�e să�l ��eţ��as�ă. R��ă���nea 
este �el �a� la înde�ână ��jl�� 
de a f��� d�n �alea f��t�n�� s�fle-
teşt� ş�, ���n ���a�e, a î���lnă-
����l�� de t�t fel�l.

N�� t�e���e să fi� în �elaț�e 
�� Cel Ca�e ne�a an�ajat în 
a�eastă l��e ș� �a�e ne ��ate 
desfa�e an�aja�ent�l. T�e���e 
să�L �es�e�tă�, să�L ��nst��, 
să ��ede� în El. Fă�ă El n� ��-
te� t�ă�. C�ed�nța este �n a�t de 
s�e�en�e, ���n �a�e ���l ��ate 
să�ș� de�ășeas�ă slă�����n�le ș� 
se des�h�de s��e �e�elaț�a a�es-
t�� An�ajat�� C�eat��.

Real�tatea este �ă at�n�� 
�ând în�ăță�, în sfâ�ș�t, �e este 
��ața, �����. T�ată ��ața este 
� în�ăța�e a �������, în de�l�nă, 
���așă s�n���ătate. B�ne a� fi să 
fie �� ��ed�nță în Ade�ă�, B�ne 
ș� F����s, �ent�� �ă astea s�nt 
e�ale �� D��neze�.

Educaţie pentru sănătate

Teama sl`be[te imunitatea, ne las` 
descoperi]i în fa]a bolii

Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan despre ajutorarea de sine

Rolul alimenta]iei în preîntâmpinarea 
[i vindecarea bolilor
Imunitatea naturală

S�nt ���at să ex���� � ���n�e des��e 
�ande��a de ����na����s. În ��ezent, ���-
��lă în �ed�a � ��lț��e de �ă�e�� ��n-
t�ad��t����, �a�e, d��ă ��ne, s�nt �a� de-
��a�ă ex��es�� ale �an���� �e s�a ext�ns în 
l��ea înt�ea�ă. A�e� �� t�ț�� �e�t�t�d�nea 
�ne�a d�nt�e �ele �a� d��e ex�e��ențe �e 
�a�e � t�ă�ește ��en��ea, e�h��alentă �� 
�s�h�za �n�� �ăz��� ��nd�al. Relat�� la 
�ele d��ă ���teze as���a �����n�� a�est�� 
����s � nat��ală sa� ��ană � n� a�e� s�-
fi��ente a����ente n��� de � �a�te, n��� de 
alta. I����tant este să șt�� �e a�e� de 
fă��t �a să ne sal�ă�.

Ind�fe�ent de �����nea sa, șt�� �ă ��-
��s�l este � ent�tate ���l����ă, d�tată 
�� �ntel��ență ������e, �e �a�e să fie în 
����et�ț�e �� �ea ��ană. Pent�� ��-
�ent, ��nstată� �ă �ntel��ența ����s�l�� 
se află în a�antaj, ne��tând să fie în��nsă. 
Ră�âne �n s�n��� l���� de fă��t, d�n��l� 
de �e���andă��le �ed���l��: să ��ește� 
�a�a��tatea de a�ă�a�e a ���an�s��l�� � 

���n�tatea � �ent�� a de�en� �n��lne�a��l� 
la a�ț��nea ����s�l��. T�ad�s în te��en� de 
fiz��ă, însea�nă să ne ��ește� ����aț�a la 
�n n��el �a� înalt de�ât �el al ����s�l��.

Șt�� a���, ��aț�e st�d��l�� de la���a-
t��, �ă �ând��ea a�e a�ţ��ne �enefi�ă sa� 
n����ă as���a ���an�s��l��, în f�n�ț�e de 
����aț�a ������e. V���aț��le j�ase, e��se 
de �ând���le ș� a�ț��n�le n�ast�e, ne s�ad 
���n�tatea ș�, ���l���t, ne fa� ��lne�a��l� la 
� ��lț��e de a�enț� �at��en�,

Cum să gândim ca să ne creștem 
imunitatea?

Este ne�esa� �a, �a� întâ�, să în��n-
�e� f���a. V���aț�a sa ne s�t�ează s�� 
�ea a ����s�l��. Este ne�esa� să ��nt��-
lă� �eea �e �ând�� ș� s��ț��. Ene���a 
f����� � t�ansf���ă�, astfel, în �na ��z�t�-
�ă, s�h���ând ��� ș� s���l� sent��ent�l 
de tea�ă �� �n alt�l, de ��l��at��ă ��-
z�t��ă: � a��nt��e �lă��tă, t�ă�tă în t�e��t 
sa� ����e�tată în ���t��, � ���ă���ne, � 
�ed�taț�e, � ��z��ă ��efe�ată, � le�t�-

�ă �lă��tă. Sent��entele de ������e, de 
��nă d�s��z�ț�e, de �e��n�șt�nță ș� de 
��lț����e �ă ex�stă� a� � �h���e fa��-
�a��lă sănătăț��.

N���� �l��ă să n� �ă�âne� des���e��ț�, 
���leș�ț� de t��stețe, f���ă sa� slă�����ne 
în fața s�e�ta��l�l�� f�nest la �a�e as�s-
tă�. Ch�a� �z�laț� la d�����l��, ��te� fa�e 
��ș�a�e, a�ând la d�s��z�ț�e � l�te�at��ă 
���ată în a�est sens.

Să n� ne�l�jă� ���ena �e�s�nală. C��-
��l fiz�� este te��l�l s����t�l�� ș� ��ntea 
sănăt�asă n� ��ate fi de�ât înt���n ���� 
sănăt�s. Înt�e�at de d�s����l�� să� ��� a 
��nde�at �n tână� de e��le�s�e, I�s�s le�a 
�ăs��ns: ���n ��ed�nță, ���ă���ne ș� ��st. 
În ���da �el�� �a�e s�nt s�e�t��� la a�este 
înde�n���, a�e�, în �l��a de față, a���-
�ente șt��nț�fi�e fe��e, �� ex�e��ențe �e 
�aze şt��nţ�fi�e. Așa ��� s�nt �ele efe�t�-
ate la Un��e�s�tatea Ha��a�d ș� la Inst�t�-
t�l In���� d�n Cal�f��n�a.

Este t����l să înțele�e� �ă a� aj�ns 

a��� ���n a���anța �� �a�e a� d���t să ne 
d���nă� se�en��, să�� den���ă� ș� să�� 
an�h�lă�.

S�nte� în al 12�lea �eas. Da�ă n� 
în�ăță� n���� d�n a�eastă ex�e��ență, al 
13�lea �eas ne�a� ��tea fi fatal. D��ne-
ze� să ne aj�te!
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Supliment al ziarului “Cronica de Bucov`]”
Poetul cuvintelor 

potrivite
(Tudor Arghezi)

Argus
Sub semnul 

voca]iei

A
Noi punem \n cuvinte potrivite bucuria [i emo]ia vie]ii

Şcoala este 
instituţia în care 
se pun bazele 
omului de mâine, 
se trasează viito-
rul generaţiei ce 
va să vină. Aici, 
prin descifrarea 
tainelor scrisului 

şi socotitului, printre hărţi şi planşe cu 
desene, înşiruiri de reacţii fizico-chimi-
ce, probaţiuni de cunoaştere a modului 
de viaţă pe pământ, în aer şi în apă, 
înţelegând acordul între subiect şi pre-
dicat, fracţiile matematice, istoria naţio-
nală şi universală, cheia sol şi măsurile 
muzicale, pătrunzând sensul profund al 
credinţei strămoşeşti, cultivând copilului 
nevoia de a avea o conduită civilizată în 
familie, şcoală şi societate, noi, cei 25 de 
dascăli ai Şcolii Gimnaziale din Bucovăţ, 
săvârşim un act de mare trebuinţă în 
plan social, moral, patriotic.

Într-un an şi jumătate, şcoala noas-
tră s-a transformat din temelii. Ne-am 
îmbogăţit zestrea materială şi didactică, 
am beneficiat de fonduri importante şi 
implicare fără precedent din partea edili-
lor noştri privitor la dotarea cu aparatură 
modernă, schimbarea completă a modu-
lui cum arată şcoala, încât copiii noştri 
să nu fie mai prejos, ca modalităţi de 
instruire, decât şcoala de la Timişoara. 
De-acum, dotările noastre sunt de rang 
european. O spun cu mândria celui care 
predă limba şi literatura română de 35 
de ani şi conduce această şcoală de 23 
de ani. Poftim părinţii copiilor la serbările 
noastre şi cu diferite prilejuri să vadă ce 
salt s-a făcut în ultima vreme. Iar per-
spectiva este una şi mai strălucită. Pri-
măria va mansarda clădirea, încât să nu 
mai avem clase cu predare simultană.

De Ziua Naţională a României, am 
organizat activităţi specifice; fiecare 
clasă a pregătit un program special, ca 
omagiu de inimă şi minte închinat în-
aintaşilor, celor care au făcut posibilă 
Unirea de la 1859, avându-l ca domn pe 
Alexandru Ioan Cuza, celor care au cu-
cerit independenţa de stat în 1877-1878, 
celor care au luptat pe fronturile Marelui 
Război, în 1916-1918 şi celor care au 
făurit România Mare, la 1 Decembrie 

1918. Îi comemorăm, de asemenea, pe 
eroii noştri care au luptat pentru ţară pe 
fronturile celui de-al Doilea Război Mon-
dial.

O temelie durabilă a unei societăți 
corecte si cu principii concrete de aici 
pornește.

Ţării mele, de ziua ei
Am auzit, de Ziua Naţională, Bocetul 

lui Ion Cel Fără de Mormânt - îi mulţu-
mesc şi o felicit pe Elena Jurjescu Todi 
pentru curaj, că am ajuns până acolo 
încât până şi bocetele deranjează - şi, 
cu jale, mi-am adus aminte de şirul ne-
sfârşit al Ionilor noştri fără mormânt. De 
Ziua României Reîntregite, care a fost 
visul lor şi pentru care ei au murit, s-ar 
cădea să le ducem o floare târzie, dar 
n-avem unde.

Unde e mormântul lui Decebal? 
Unde e mormântul românilor zdrobiţi o 
mie de ani de hoardele barbare? Unde e 
mormântul lui Litovoi? Unde e mormân-
tul lui Gelu, al lui Glad, al lui Menumorut? 
Unde e mormântul lui Mihai Viteazul? 
„Acu’, mă ajunse vestea de săvârşire 
a zilelor drag fiului meu, Mihai Voievod, 
de rătăcire prin ţări străine a doamnei 
şi a coconilor lui. Suspin, plâng ziua şi 
noaptea.” Aşa se căina Doamna Tudora, 
mama Viteazului. Unde e mormântul lui 
Constantin Brâncoveanu? Dar cele ale 
lui Constantin, Ştefan, Radu, Matei, co-
piii lui, prinţi, fii de Domn, urmaşi la tron, 
martiri fără mormânt?

Unde e mormântul lui Badea Tăna-
se Todoran, tras pe roată pentru că nu 
s-a lepădat de credinţa strămoşilor săi? 
Unde e mormântul lui Horea? Dar al lui 
Cloşca? Dar al lui Crişan? Unde e mor-
mântul lui Tudor Vladimirescu? Unde e 
mormântul lui Nicolae Bălcescu? Şi, în 
cele din urmă, unde e mormântul lui Ion 
Cel Fără de Mormânt?

Mormântul lor e Ţara. Bieţii de ei! 
Bieţii de noi! Cât o avem pe ea, încă 
mai e bine. Să-i fim alături, la bine şi la 
greu. Să-i comemorăm martirii şi să ne 
aducem aminte de oamenii mari care au 
făcut România Mare! Mulţi dintre ei au 
înfundat puşcăriile comuniste, iar o bună 
parte din ei şi-au găsit sfârşitul în condiţii 
inumane, bătuţi, înfometaţi, schingiuiţi, 
batjocoriţi, lăsaţi să moară de frig, de 
boli, de umilinţă.

De ziua ta, ţară frumoasă a români-
lor, îţi dorim, din toată inima, să fii puru-
rea liberă, stăpână pe soartă, preţuită şi 
preamărită de fiii tăi! Să fie, în Sărbătoa-
rea de azi, Maica Domnului în grădina 
ei! Pe hartă, Carpaţii o înfăţişează pe 
Preacurata Fecioară cu Pruncul pe ge-
nunchi.

Velinca BOGICI,
Profesor coordonator

Crezul nostru

Edward ENGELMANN
Continuare în pag. 2

Am cl`dit, împreun`, o [coal` 
de rang european

Rebeca BUCSAI

Daria RUIEN
Continuare în pag. 2

Multe argu-
mente am spre a 
fi mândru că sunt 
elev al acestei 
școli. Mi-am pro-
pus să aștern pe 
hârtie doar patru 
dintre ele.

Primul. Avem 
profesori excepţionali, cu pregătire te-
meinică, oameni de calitate. Cu dăruire, 
implicare și devotament, cu afecțiune și 
răbdare, ne deschid nouă, învățăceilor, 
poarta spre orizontul cunoașterii. De la ei 
învățăm nu doar noțiuni teoretice, ci și să 
fim respectuoşi, cinstiţi, modeşti, harnici, 
altruişti, patrioţi.

Al doilea motiv îl reprezintă însăşi 

clădirea școlii. Îmi amintesc ziua când 
i-am trecut pragul pentru întâia oară. În 
curtea înconjurată de tei bătrâni, domnea 
o atmosferă solemnă; se desfășura festi-
vitatea de deschidere a noului an școlar. 
Clasele erau primitoare, cu mobilier nou, 
computere și imprimante, retroproiec-
toare și table magnetice, hărți și planșe 
atractive, iar cabinetul de informatică era 
un vis, holurile - pline cu flori, terenul de 
sport – cum doar în Occident poţi vedea.

Ei bine, toate astea m-au fascinat. 
Atmosfera din școală este, și astăzi, una 
la fel de primitoare, doar că înzestrarea 
cu materiale educative este considerabil 
mai bună, mai bogată.

Mândria de a fi elev al acestui lăcaş de învăţământ

E o binecuvântare c` sunt elev 
al [colii noastre

De când am 
păşit în şcoală, ni 
s-a imprimat un 
simţ al comuniunii. 
Avem colegi care 
ne devin prieteni. 

În toţi aceşti 
ani, am simţit căl-
dura, apropierea 

sufletească şi dragostea cu care ne în-
conjoară profesorii noştri, spre a ne însu-
fleţi să devenim mai buni, mai silitori, mai 
performanţi în studiu. 

Îndemnurile dumnealor sună cam 

aşa: “Citiţi mai mult, învăţaţi din conduita 
eroilor pe care îi descoperiţi în bucăţile 
literare pe care le aveţi în studiu, precum 
şi în lecturile pe care vi le alegeţi singuri. 
Dar luaţi seama că alegerea acestora 
ţine de anumite criterii, nu citiţi la întâm-
plare, cam ce vă cade în mână.

Lecturile să urmărească o anume te-
matică, un ţel pe care să-l atingeţi. Acum 
şi în viitor. Se înţelege că învăţaţi din ex-
perienţa celor de dinaintea voastră, dar 
să vă cultivaţi dorinţa de a trage şi singuri 
concluziile potrivite. 

La întretăierea destinelor, în pas cu lumea

Privilegiul de a înv`]a într-o 
[coal` modern`

– Domnule învăţător, sunteţi o emble-
mă vie pentru Bucovăţ. Ce a însemnat 
şcoala pentru dumneavoastră? 

– Eu am înţeles că învăţătorul este 
omul-cheie pentru copilul care calcă pen-
tru prima dată pragul şcolii. El rămâne 
adultul la care copiii apelează în înţelege-
rea mersului lor prin şcoală, apoi în viaţă. 

El este cel care ştie totul, este capabil 
să rezolve neclarităţile, necunoaşterile şi 
neputinţele copilului. Mintea lui este des-
cuiată de inima învăţătorului. 

Are loc, în plan emoţional, un trans-
fer de încredere de la părinţi la dascăl, 
iar procesul de învăţământ dă roade în 
momentul în care copilul se simte în si-
guranţă în prezenţa celui care îi oferă 
educaţie. Acesta este un moment de vul-
nerabilitate, când părintele aduce copilul 
până la poarta şcolii sau în uşa clasei, 
după care se produce despărţirea.

Şcoala nu este pentru dascăl, ci pen-
tru elev. 

În dialog: lumea de ieri cu cea de azi

De la t`bli]a de cremene la tabla inteligent`
Interviu cu dl. învăţător Aurel Milă, luminător al atâtor generaţii 

de elevi din Bucovăţ

{coala noastr`,
locul cel mai drag din lume

Continuare în pag. 2
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Învăţăm într-o şcoală absolut fabuloasă

Cum e sa fii elev la [coala din Bucov`]
Ce no-

roc am eu 
că sunt 
elevă la 
școala din 
Bucovăț! 
Dar, să 
mă explic. 
Ș c o a l a 

noastră nu este ca oricare alta, 
este ȘCOALA MEA! Este insti-
tuţia care îmi deschide orizon-
turi largi într-ale cunoaşterii; mă 
ajută să știu ce vreau și încotro 
mă îndrept. Am o mare bucurie 

să scriu despre lăcaşul acesta 
de educaţie. 

Aici a invățat tatăl meu, aici 
a învățat sora mea mai mare, 
aici învață și sora mea mai mică. 
De la ei am aflat că nu trebuie să 
fii, neapărat, elev la o școală “cu 
renume”, din oraș, ca să înveţi 
carte. Poți învăța şi aici; dacă 
vrei. Eu am cunoştinţe, colegi de 
generaţie care învaţă la şcoli din 
Timişoara. Din spusele lor, am 
reţinut că noi avem condiţii foar-
te bune, aş îndrăzni să spun că 
sunt mai aproape de viitor decât 

ceea ce au ei la şcolile din oraş. 
Aici mă simt bine în mijlocul 

colegilor și al profesorilor mei. 
Ea nu este școală “de fițe”, în 
care se promovează competiția 
asiduă între copii și nici nu este 
școala în care să-ţi fie teamă să 
pășești, ca nu cumva să strige 
cineva la tine. Este școala care 
se transformă în bine. 

Sunt fericită că fac parte din 
această școală absolut minuna-
tă, cu profesori minunați, cu pri-
eteni şi colegi minunați.

Larisa LĂDAR

P r o -
f e s o a r a 
n o a s t r ă 
de mate-
m a t i c ă , 
d o a m n a 
M ine rva 
R ă d o i u , 
este un 

model de comportament în şcoa-
lă, pe stradă, în comunitate; ca om 
şi pedagog. Dacă ar fi să îmi aleg 
un model dintre dascălii noştri, pe 
dumneaei o prefer ca mentor. Are 
atâta distincţie, încât nimic nu i se 
poate reproşa. Exigenţa se îmbi-
nă cu dăruirea de a ne explica de 
ce e bine să procedăm într-un fel, 
cum să ne alegem calea de par-

curs în viaţă. Câteodată, simt ne-
voia să-i mărturisesc cât de mult 
o admir şi o iubesc. 

La orele de matematică, ne 
vorbeşte pe înţelesul nostru şi 
ne îndeamnă să-i adresăm în-
trebări cu privire la ceea ce nu 
înţelegem. Reţinerile pe care, 
eventual, le-am avea, nu fac de-
cât să ne închisteze în propria 
carapace. Ar fi o greşală să tre-
cem mai departe fără a fi înţeles 
rostul lucrurilor; fie că e vorba 
despre ecuaţii, sau de modul în 
care vom alege să procedăm. 

Cele două merg mână-n 
mână, obişnuieşte dumneaei să 
ne spună, cu un soi de bunătate 
pe care o simt ca pe un giuvaer 

de mare preţ. Mereu ne surprin-
de cu câte ceva din prea plinul 
său de om carismatic, dăruit pro-
fesiei şi elevilor săi.

Ne vorbeşte despre nevoia 
de a deveni oameni de caracter, 
pentru care cuvântul dat este 
sfânt, iar îndatoririle să ni le du-
cem la îndeplinire până în cel 
mai mic detaliu. Să fim corecţi în 
orice împrejurare, oriunde ne va 
purta viaţa.

Este bună, caldă, protectoa-
re cu noi. Pare dispusă să ne 
îndrume chiar după ce vom în-
cheia clasa a VIII-a. 

Vă voi purta în suflet toată 
viaţa!

Giulia PÂNTEA

Primul meu model în viaţă – „profa de mate”

Şcoa-
la noas-
tră e locul 
unde am 
î n v ă ț a t 
să scriu, 
să citesc, 
să devin 
persoana 

de astăzi. 
Școala noastră, deşi situată 

în zonă rurală, a cunoscut am-
ple transformări pe linia înnoirii 
şi a bunelor practici privind edu-
caţia şi rolul ei în formarea de 

oameni competenţi pentru ziua 
de mâine. 

Am vizitat câteva şcoli „cu 
pretenţii” din Timişoara şi, cre-
deţi-mă, nu au dotarea noastră 
şi, vreau să cred, nici corpul pro-
fesoral atât de devotat ideii de a 
ne învăţa să... învăţăm carte. 

Noi, aici, suntem plini de 
voie bună şi încredere că avem 
toate şansele să ne ducem la 
bun sfârşit singura îndatorire pe 
care o avem, deocamdată, ace-
ea de a fi conştiincioşi, cu simţ 
de răspundere, să ne respectăm 

părinţii, profesorii, colegii, comu-
nitatea. Fiecare dintre noi devi-
ne expresia cea mai ilustrativă a 
modului în care se învaţă carte 
la Bucovăţ. 

În curând, vom continua 
şcoala la Timişoara şi vom duce 
cu noi gândurile, sentimentele şi 
năzuinţele de a ne respecta con-
diţia de elevi ai Bucovăţului, de 
a ne situa printre cei mai buni.

Vă mulţumim, dragi profe-
sori, pentru cât de mult aţi făcut 
pentru noi!

Andreea PARASCHIVA

Învăţăm într-un climat de prietenie şi afecţiune 

La noi se promoveaz` însu[irea de a fi bun

Dasc`lii no[tri, la în`l]imea 
unui înv`]`mânt de calitate

Binecuvântare…
 Al treilea motiv ni-l ofe-

ră activitățile felurite pe care 
le desfășurăm după orele de 
curs.  Şi mă refer aici la excursii 
și drumeții, concursuri școlare, 
serbări de 1 Decembrie, de Cră-
ciun, de 8 Martie și de sfârșit 
de an școlar, întreceri sportive 
și carnavaluri. Toate acestea 
au avut drept rezultat faptul de 
a pune în valoare ceea ce este 

mai bun în noi, copiii, ajutân-
du-ne să  descoperim calităţi şi 
însuşiri despre care auzeam, ici 
şi colo, că ar avea unii dintre noi. 
Învăţam, socializam și ne recre-
am în acelaşi timp. Mai frumos şi 
mai util de-atât, nu cred să exis-
te undeva, chiar şi pe la şcoli “cu 
nume bun”, din Timişoara.

Și, nu în ultimul rând, al 
patrulea argument  care mă 
motivează să fiu încântat de fe-
lul în care se face carte la Bu-
covăţ, îl reprezintă colegii de 
clasă, ceilalți elevi care învață 

în această școală frumoasă ca 
o sărbătoare. Sunt înconjurat 
de colegi sufletiști, prietenoși, 
generoși, veseli și recunoscători 
pentru condiţiile foarte bune pe 
care le avem, ceea ce mă face 
să vin cu drag la școală.

Mă mândresc cu faptul de a 
fi elev al acestui minunat lăcaș 
de învățământ. Aceşti “oameni 
frumoși” îmi sunt dascăli şi con-
tribuie la educarea mea ca viitor 
om responsabil de faptele mele. 
Învăţ într-o școală minunată, 
care îmi este a doua casă.

De la t`bli]a…
Eu eram apropiat de ei, cam 

pe acelaşi plan cu părinţii. Le 
vorbeam aşa cum aş fi vrut să 
mi se vorbească mie. Aşa m-am 
comportat în toată cariera mea, 
în cei 41 de ani de dăscălie. 

– Cum era şcoala de altăda-
tă? 

- Am început, ca suplinitor, 
la Ionel, undeva lângă graniţă, 
apoi la Herneacova, sat de deal, 
cu oameni foarte respectuoşi. 
De la Bucovăţ, megeam pe jos 
sau cu căruţa până la Reme-
tea Mare; de acolo, luam trenul 
până la Recaş, iar, de aici, pe 
jos, cu rucsacul în spate, sau cu 
bicicleta, făceam 9 km într-o oră 
şi jumătate. La Ianova mergeam 
cu bicicleta cale de 12 km. Dru-
murile erau desfundate, nu era 
aşa simplu să parcurgi traseul 
acesta vara-iarna. Nu de puţine 
ori ajungeam aproape de miezul 
nopţii acasă.

 Şcoala veche - confesiona-
lă - din Bucovăţ a funcţionat în 
trei clădiri, cu două săli de clasă. 
Se făceau doar patru clase pe 
atunci. Eu însumi am învăţat în 
aceeaşi clasă în care a învăţat şi 
tatăl meu, fiind el însuşi învăţă-
tor şi director, cel care a pus pia-
tra de temelie a şcolii celei noi, 
în care învăţaţi voi astăzi. 

– Vorbiţi-ne despre modul în 
care se învăţa carte la vremea 
aceea. 

– Desigur, condiţiile erau 
mult diferite faţă de ceea ce 
aveţi voi azi. Am venit în anul 
1960 la Bucovăţ. Am avut elevi 
copiii vecinilor, copii ai căror pă-
rinţi au fost elevi ai tatălui meu, 
au venit apoi la rând copiii cole-
gilor mei de şcoală primară şi, în 
fine, copiii elevilor mei. Lucram 
pe grupe cu copiii. Celor mai 
buni le dădeam să facă teme 
suplimentare, iar cu cei care se 
descurcau mai greu făceam ore 
în plus, astfel încât să nu rămâ-
nă în urmă. Lucram cu două cla-
se simultan. 

– Descrieţi clădirea şcolii, 
cum erau îmbrăcaţi copiii, oferiţi-
ne detalii care să facă o „buclă 
în timp”... 

– Să vă imaginaţi şcoala 
asemănătoare cu o locuinţă de 
ţară, cu pereţii alb-gălbui, cu 
geamuri mici. Băncile erau lun-
gi, din lemn de stejar, cu spaţiu 
pentru călimară. Pe atunci nu 
erau uniforme. Fetele - unele 
dintre ele - veneau îmbrăcate 
în costume populare. Erau două 
încăperi, în care învăţau copii 
din câte două clase. Catedra 
era din lemn, iar tabla - neagră 
ca smoala. Era situată pe locul 
în care este Primăria astăzi. 
Curtea era delimitată printr-un 
gărduleţ, iar în interior era multă 
vegetaţie. Elevii nu aveau ghioz-
dane, ci traiste ori împletituri din 
pănuşi de porumb, cărora li se 
spunea „ţecăre”. 

Copiii neascultători stăteau 
în faţă, spre a fi mai bine supra-
vegheaţi. După orele de clasă, 
aveau două ore pentru teme, 
apoi erau liberi. Nu toţi copiii 
frecventau şcoala, în special în 
clasele mari. Din anul 1950 s-a 
introdus ciclul al doilea, până în 
clasa a şaptea. Veneau aici co-
pii din Remetea Mare, Moşniţa, 
Bazoş. Sălile de clasă aveau 
pardoseli de lemn „tratate” cu 

motorină şi încălzite de sobe cu 
lemne; era un miros greu de res-
pirat.

– În ce constau activităţile 
extraşcolare pe atunci? 

– Mergeam în excursii la Pă-
uliş, ocazie cu care le-am vorbit 
despre rezistenţa ostaşilor noştri 
în faţa asaltului armatei ungare, 
ce voia să ocupe teritoriile care 
tocmai fuseseră eliberate. La Ti-
mişoara, Lipova, Arad, am vizi-
tat muzee de istorie şi ştiinţe ale 
naturii. Le vorbeam despre fru-
museţile naturii, despre necesi-
tatea de a-şi cunoaşte tradiţiile, 
folclorul, dansurile, trecutul de 
luptă al înaintaşilor. Participam 
cu copiii la întreceri sportive şi 
cultural-artistice, ajungând, într-
un an, până la faza pe ţară cu 
dansurile populare. 

– Vorbiţi-ne despre asemă-
rările şi deosebirile dintre cele 
două forme de învăţământ: cel 
de dinainte de Revoluţie şi cel 
de după anul 1989. 

- Înainte vreme, învăţămân-
tul avea un vădit caracter politic, 
mergând pe îndoctrinarea das-
călilor şi a elevilor cu ideologia 
partidului unic. Religia era con-
siderată „opiu pentru popor”, se 
interzicea mersul la biserică. Se 
organizau activităţi prin care se 
glorificau partidul comunist şi în-
făptuirile sale epocale. Se spu-
neau multe minciuni, se exagera 
rolul partidului în toate cele.  
 Făceam practică agri-
colă, la început de an şcolar, 
câte o lună, la adunat de spice, 
depănuşat porumb, strâns gân-
daci de Colorado, adunam plan-
te medicinale, maculatură, fier 
vechi, sticle şi borcane, frunze 
de dud pentru creşterea viermi-
lor de mătase. 

După Revoluţie, s-a revenit 
la învăţământul firesc; a dispărut 
comanda politică în şcoală. Azi, 
voi aveţi condiţii foarte bune. Pot 
spune că sunteţi privilegiaţi. Fără 
să exagerez, eu zic că avem o 
şcoală ca pentru mileniul trei. 
Cu profesori calificaţi, cu clase 
în care, de îndată ce intri, eşti 
tentat să te simţi ca teleportat în 
viitor. De la tăbliţa pe care am în-
văţat eu scrisul şi socotitul la ta-
bla inteligentă e drum lung: trei 
sferturi de veac. Trei generaţii, 
cum ar veni. 

– Rămâneţi în memoria Bu-
covăţului atât prin monografia 
satului, cartea de căpătâi a co-
munităţii locale, cât şi prin casa 
muzeală, reprezentând tipicul 
locuinţei ţărăneşti din perioada 
interbelică. 

– Aceste două obiective le-
am înfăptuit în ideea de a se 
cunoaşte cele mai importante 
aspecte din viaţa şi tradiţiile noas-
tre, repere ale identităţii locale; 
să ştim cine suntem, de unde 
venim şi spre ce ne îndreptăm. 
„A nu-ţi cunoaşte istoria este ca 
şi cum nu ţi-ai cunoaşte părinţii, 
rădăcinile”, spunea Nicolae Ior-
ga. Sunt mulţumit că edilii noştri 
se străduiesc să introducă acest 
punct muzeal în traseul turistic 
al Banatului de câmpie. Este un 
fapt îmbucurător, gest de res-
pect pentru sat, pentru zestrea 
noastră de frumos, pentru spe-
cificul portului, jocului şi cântului 
din această zonă de ţară. 

– Vă adresez calde mulţu-
miri şi vă doresc ani mulţi, cu să-
nătate şi senin în suflet, bunule 
învăţător!

Privilegiul…
Uneori, lucrurile rostite mai 

răspicat, ori cu mai mult umor, 
se întipăresc mai bine în minte. 
Şi asta face parte din stilul profe-
sorului de a se face înţeles.”

Școala este oglinda celor 
ce o slujesc. Iar noi, elevii, sun-

tem plămada dascălilor noştri. 
Profesorii îşi dedică priceperea 
şi dăruirea educării noastre ca 
oameni care ştiu ce vor de la ei 
şi de la viaţă. Încă de pe acum, 
înțelegem că viitorul nu ne e pus 
pe tavă, ni-l clădim noi înşine. 

Îmi voi aminti, cu drag, toată 
viaţa, de îndemnurile dumnealor, 
încurajarea şi căldura pe care ni 
le dăruiesc până în ultima zi de 

şcoală. Buni profesional, buni 
prin fire, fiinţe cu suflet şi cu ini-
mă mare.

Ştiţi cât mă bucur că soarta 
mi-a destinat a face primii paşi 
în ale cunoaşterii la Şcoala Gim-
nazială din Bucovăţ?

Vă mulţumim, dragi profe-
sori, pentru câtă strădanie aţi 
depus întru devenirea noastră 
ca oameni ce apropie viitorul!  
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