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Un ziar pe placul dumneavoastr`

Cartea de vizit` a comunit`]ii locale

Ascute mintea, 
nu sabia!

Cronica de Bucovăț

În anul 1774, Șișvarul 
(Bucovățul de astăzi), situat în 
vecinătatea râului Bega, a fost 
inundat și, drept urmare, comu-
na a primit autorizație de stră-
mutare pe un platou mai uscat, 
adică pe actuala vatră. Puținii 
locuitori din Crângul Cetățuicii, 
strămutați pe noua vatră, au în-
temeiat Ulița de la Pod. Alături 
de aceste familii puțin numeroa-
se, s-au așezat câţiva refugiați 
din Oltenia, în grupuri compac-
te, pe strada a treia, formând 
Ulița Țăranilor, denumire care 
se păstrează și astăzi.

Constantin JICHIŢA
Continuare în pag. 2

Comuna noastră, sub semnul înnoirii

Scriitorul, în viaţa cetăţii

Interviu cu Dumnezeu

Prof. Ionuț Cristian LUDA
Viceprimar

Continuare în pag. 2

Stimularea spiritului civic [i 
implicarea în via]a comunit`]ii se 
face printr-o mai bun` gospod`rire

Punctul pe i
Continuare în pag. 2

Ars mundi

Scump` ]ar` 
româneasc`

de George Coșbuc

Scumpă ţară românească,
Cuib în care ne-am născut,
Câmp pe care s-a văzut
Vitejia strămoşească,
Scumpă ţară românească,
Te salut!

Şi-a mea frunte ţi se-nchină
Ca ‘naintea unui sfânt,
Căci, deşi copil eu sunt,
Inima de dor mi-e plină.
Să te văd mereu regină
Pe pământ.

Să ai viaţă de vecie,
Să sporească-al tău popor;
Sub stindardul tricolor
Să nu vezi decât frăţie,
Şi-atunci, dac-o fi să fie,
Pot să mor!

Gheorghe POP
Primar

Ionuț Cristian LUDA
Viceprimar

Amintiri, legende, tradiţii, credinţe

Obiceiuri [i s`rb`tori de prim`var` (III)

Aurel MILĂ,
Învăţătorul satului

Continuare în pag. 2

Istoria locală, izvor de cunoaştere

Hronicul str`vechimii noastre (VII)

Voluntariatul si spiritul civic 
sunt elemente cheie într-o co-
munitate respectabilă. Pentru 
a-şi dezvolta competenţele so-
ciale, nu doar tinerii, ci și per-
soanele trecute prin viață, e de 
dorit să se implice în viaţa ce-
tăţii prin faptul de a analiza, a 

găsi soluții şi a le pune în practi-
că, evaluând apoi rezultatele și 
învățând din experiența trăită. 

La 16 ani mi-am pierdut 
libertatea; la 24 de ani mi-am 
pierdut țara. În ultimii 60 de 
ani au apărut mulțime de știri 
triste din patria mea, povești 
despre violență, distrugere și 
ucidere, ce induce un senti-
ment de neputință. 

Totuși, dacă lași tristețea 
să-ți copleșească mintea, 
îți distrugi sănătatea. Aici 
inteligența umană poate ajuta, 
pentru că reconsiderându-le, 
chiar evenimentele ce provoa-
că un sentiment de neputință 
și demoralizare pot fi folosite 
spre a construi puterea interi-
oară. (Dalai Lama)

Cea mai primejdioasă 
temniţă e aceea în care te 
simţi bine; nu vei ieşi niciodată 
din ea. (Arsenie Boca)

Ghermanul. În ziua de 12 
mai, localnicii caută ocrotire de 
trăsnete şi grindină. Biserica or-
todoxă îl preamăreşte pe Sfântul 
Gherman, Patriarhul Constantin-
opolului, vajnic apărător al icoa-
nelor şi al credincioşilor în peri-
oada iconoclasmului. Povestea 
vieţii sale este tristă, însă pute-
rea credinţei i-a adus nemurirea.

Tot ce-i românesc 
trebuie s` piar`?!

Există o vorbă care spune 
că dacă cineva îi face rău alt-
cuiva trebuie să ne întrebăm 
cât bine a primit rătăcitorul din 
partea celui lovit. 

Cei care îi juraseră credință 
lui Vodă Cuza, în 1859, s-au 
adunat într-o coaliție mon-
stroasă, având în substrat 
avantaje financiare, temându-
se de reformele ce le-ar fi atins 
îmbuibarea. Prin urmare, ce au 
făcut? Au complotat împotriva 
celui mai mare reformator al 
societății românești din toate 
timpurile, forțându-l să abdice 
la 11 februarie 1866.

Alexandru Ioan Cuza și-a 
primit destinul cu împăcarea 
mioritică a baciului care, deși 
își știa sfârșitul, a ales să lase 
totul în voia soartei, convins 
de victorie prin renașterea po-
porului său. 

Mă minunez în fața aces-
tei atitudini cristice pe care o 
găsim la mulţi alți bărbați de 
stat în istoria noastră.

Și a plecat în pribegie...

- Ai vrea să-mi iei un inter-
viu, deci… zise Dumnezeu. 

- Dacă ai timp… i-am răs-
puns. 

Dumnezeu a zâmbit. 
- Timpul meu este eternita-

tea… Ce întrebări ai vrea să-mi 
pui? 

- Doamne, ce te surprinde 
cel mai mult la oameni? 

Să ne întoarcem la rădăcini!

Lec]ia de demnitate
Pe mine m-au crescut mâini muncite, cu noduri și bătături. Nu 

au avut posibilitatea să îmi dea totul de-a gata, pentru că nu s-a 
putut; dar mi-au dat tot ce au avut, din tot sufletul. Și m-au învățat 
ce înseamnă să muncești, să te zbați, să îți dorești, să nu aștepți de 
la alții nimic, pentru că, cel mai adesea, aștepți în zadar. 

Pe mine m-au crescut oameni care, toată viața lor, au știut să 
meargă mai departe, să strângă din dinți și să își lase destinul, aco-
lo unde nu a depins de ei, în voia lui Dumnezeu. 

Mi-au arătat ce sunt demnitatea, respectul și m-au învățat să 
nu renunț niciodată la mine însumi pentru alții. M-au învățat să am 
coloană vertebrală într-o lume plină de oameni care se înclină, de 
cele mai multe ori, după cum bate vântul. M-au învăţat să nu mă 
închin decât în faţa lui Dumnezeu.

Aurel MILĂ

Octavian PALER

României i se recunoaşte faptul 
că a dat start civilizaţiilor lumii. Cul-
tura Cucuteni a premers, cu câteva 
sute de ani, aşezările umane din 
Sumer şi Egiptul Antic. Populaţia 
aparţinând culturii Cucuteni avea 
organizare protourbană, cu locuin-
ţe mari, cu vetre luminoase. 

Specialiştii vorbesc despre cul-
tul zeiţei-mamă, dovadă fiind statu-
etele antropomorfe descoperite în 
localitatea cu acelaşi nume, situat 
în proximitatea Iaşiului. În locuinţe 
au fost descoperite oase umane, 
posibilă mărturie că oamenii se în-
gropau la temelia caselor, în mod 
ritualic, fapt susţinut şi de absenţa 
necropolelor.

Presa din S.U.A.: România, prima [i 
cea mai veche civiliza]ie a Europei

Panoptic

Retr`im vremuri demult apuse
La vreme de război şi mu-

zele tac. După doi ani de pan-
demie teribilă, cu viețile puse 
între paranteze, ne confruntăm 
cu realitatea agresiunii ruseşti în 
vecinătatea noastră. Un război 
absurd, atroce, în care mor - de-
a valma - militari, copii, femei și 
bătrâni; un război despre care 
nu aș fi crezut vreodată că mai e 
posibil în contemporaneitate. 

Dar iată că oroarea e mereu 

posibilă, iată că fața oamenilor, 
fața istoriei  nu se schimbă oda-
tă cu evoluția tehnologică. Vor-
bim de civilizaţie, însă fața din 
umbră a omului, instinctele lui 
sunt tot acolo. Desigur, am pu-
tea invoca violența capitalului, 
„logica” petrolului și a gazelor 
naturale, cele care trasează ge-
opolitica mondială.

Continuare în pag. 2
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Stimularea…
Prin urmare, este imperios 

necesar ca atât școala, cât și 
administrația locală, să încura-
jeze elevii și cetățenii spre a se 
implica în acțiuni de voluntariat, 
dovedind, în felul acesta, spirit 
civic, responsabilitate şi ataşa-
ment faţă de comunitate. 

De pildă, să fie încurajați în a 
participa activ la identificarea și 
rezolvarea aspectelor specifice 
localităţii prin idei, mini-proiecte, 
participare activă la curăţenie 
şi bună gospodărire. Vizăm, în 
felul acesta, perspectiva unei 
comunități curate, bine organi-
zate și dezvoltate. După cum 
se poate observa, comunitatea 
noastră face pași importanți spre 
a deveni comună modernă, cu 
iz occidental. Ritmul dezvoltării 
cartierelor noi este unul dinamic, 
fapt ce se observă cu ochiul liber 
de către oricine locuieşte aici, ori 
ne vizitează localitatea, prin apa-
riţia noilor microcomunități pe te-
ritoriul comunei noastre.

Având în vedere aces-
te considerații, vă rugăm să 
întelegeți că, din momentul mu-
tării dvs în comuna Bucovăț, 
aparțineți acestei comunități nu 
doar numeric, ci și participativ, 
prin implicarea fiecăruia în a în-
treţine casa, spaţiul verde, stra-
da la nivelul unei localităţi de 
rang european. Este o cerinţă 
ce derivă din propriul consimţă-
mânt, nu ca fiind impusă prin re-
guli venind de undeva, “de sus”. 
Noi vă considerăm parteneri de 
dialog şi de acţiune, dorind ca 
atitudinea aceasta să se reflecte 
în modul cum arată strada, car-
tierul, localitatea. Privind lucru-
rile din această perspectivă, vă 
îndemnăm să fiţi buni gospodari, 
astfel încât frontul stradal să 
arate “ca la expoziţie”. Asta în-
seamnă să aveţi grijă de spațiile 

verzi din fața caselor, să tundeţi 
iarba, eventual să plantaţi flori, 
să întrețineţi grădinile aferente 
caselor, să cosiţi, repetat, parce-
lele destinate construirii viitoare-
lor case, să nu aruncaţi diverse 
obiecte pe spațiul public sau pe 
pășuni.

La urma urmei, toate aces-
tea sunt aspecte ce țin de bunul 
simț al fiecăruia. Ba mai mult, vă 
îndemnăm să veniţi cu suges-
tii privind eradicarea unor vechi 
obiceiuri nesănătoase privitor la 
murdărirea spaţiului public, pen-
tru că, în definitiv, aspectul loca-
lităţii ne priveşte pe toţi.

Vă aducem la cunoștință 
că se apropie perioada când îşi 
face apariţia Ambrosia artemisi-
folia - buruiană invazivă cu efect 
alergic, nocivă pentru sănătate. 
Dacă pe domeniul public ges-
tionarea și combaterea ambro-
ziei revine administrației publi-
ce locale, în ceea ce privește 
spațiile private, aveţi îndatorirea 
să distrugeţi această plantă prin 
smulgerea ei din rădăcină, cosiri 
repetate sau erbicidare. Facem 
apel la buna înţelegere a fiecăru-
ia dintre dvs, spre a nu fi nevoiţi 
să luăm măsurile prevăzute de 
lege. Se vor face controale din 
partea forurilor superioare şi nu 
dorim să aplicăm amenzi, consi-
derându-vă parteneri de dialog, 
oameni de bună condiţie civică.

Un alt aspect asupra căru-
ia dorim să vă atragem atenţia 
este faptul de a nu lăsa la voia 
întâmplării parcurile şi spaţiile 
verzi. Mereu găsim sticle, coji de 
seminţe şi alte deşeuri “scăpate” 
din mâna unora certaţi cu bunul 
simţ. Ce exemplu oferim copiilor 
noştri? Dacă asta s-ar întâmpla 
în Germania, de pildă, primul ce-
tăţean din localitate ar anunţa, 
degrabă, organelle competente, 
iar acela ar fi zdravăn amendat. 
Dacă tot ne dorim “o ţară ca afa-
ră”, să ne şi comportăm ca atare. 
De acord?

Urmare din pag. 1

Obiceiuri…
Pe vremuri, credincioşii îl 

ţineau cu sfinţenie, încredinţaţi 
fiind că sfântul le protejează 
animalele şi culturile de dăună-
tori şi vreme neprielnică. El re-
prezenta belşugul lanurilor. În 
semn de preţuire, de ziua lui, nu 
lucrau câmpul, cu coseau, nu 
spălau, nu făceau treburi casni-
ce de niciun fel; nici măcar nu se 
pieptănau. Ştiţi ce mult contează 
această încredinţare că, astfel,  
îţi aduci linişte în casă şi senină-
tate în suflet? 

Înălţarea Domnului – Ispa-
sul. Această mare sărbătoare 
este la 40 de zile de la Paşti şi 
coincide cu  Ziua Eroilor. Preo-
tul pomeneşte în biserică sătenii 
căzuţi pe câmpurile de luptă şi 
sfinţeşte coliva adusă de fami-
liile acestora. Vă îndemn, dragii 
mei, să mergeţi la biserică şi să 
stăruiţi în rugăciiune pentru să-
nătatea voastră şi a tuturor celor 
dragi. Şi să aduceţi un omagiu 
celor dintre ai noştri care au trăit 
momente dramatice pe fronturile 
celor două războaie mondiale, 
iar celor dispăruţi să le dăru-
im ofranda noastră de suflet ca 
unora care s-au jertfit ca noi să 
fim şi să rămânem o ţară elibe-
rată de rău, de ocupaţii străine. 
Să nu uităm că am avut parte, 
din nefericire, de o asemenea 
epidemie de ciumă roşie, cum n-
am avut vreodată în istoria noas-
tră. Dumnezeu să ne păzească 

de boli, de răutatea din noi şi de 
ocupaţia sovietică, acum şi în 
veci de veci. Amin.

Sfinţii Împăraţi Constantin 
şi Elena. Este o sărbătoare im-
portantă pentru noi, ortodocşii, 
prin faptul că împăratul Constan-
tin a dat libertate creştinilor. Cum 
s-a ajuns la acest deznodământ? 
Înaintea luptei de la Pons Milvius 
(Podul Îngerilor), în anul 312, 
contra lui Maxentius, Constan-
tin a văzut pe cer, ziua, o cruce 
luminoasă deasupra soarelui, cu 
inscripţia “prin acest semn vei 
învinge”. Noaptea, în vis, i s-a 
arătat Mântuitorul, cerându-i să 
pună pe steagurile sale crucea, 
ca semn protector în luptă. 

Constantin a câştigat bătălia, 
iar, ca dovadă a credinţei sale în 
ajutorul divin, a pus inscripţia pe 
Arcul lui Constantin din Roma, 
ce există şi astăzi, prilej cu care 
mărturiseşte că a câştigat lupta 
“prin inspiraţie divină”. Un an mai 
târziu, emite Edictul de la Milan, 
prin care creştinismul devine “re-
ligie permisă”. 

În această zi nu se lucrează 
ogoarele, nu se dă cu sapa, nu 
se plivesc ierburile. Se spune că 
aceasta este ziua în care păsă-
rile îşi învaţă puii să zboare. De 
Sfinții Constantin și Elena, feme-
ile dau cu tămâie și stropesc cu 
aghiasmă pentru a alunga duhu-
rile necurate. Pentru sănătate și 
bunăstare, în ziua praznicului, 
unul dintre membrii familiei e 
bine să ducă la biserică trei bu-
jori îmbobociți, flori de lămâiță, 
dulciuri făcute în casă și pâine.

Urmare din pag. 1

Hronicul…
Prima dată, țăranii s-au 

așezat în hotarul satului, mai 
precis pe malul pârâului Bistra, 
în apropiere de așa-numita zonă 
de Vezurieni, cunoscută de lo-
calnici cu numele de Grădina 
Țăranilor. Ei au emigrat în Banat 
pe la 1735-1740, din teritoriul 
cuprins între Tismana și Baia de 
Aramă, din Plaiul Cloșanilor, şi s-
au așezat în Banatul de munte, 
zona Bocșa Montană și Reșița. 
Au fost numiți țărani pentru că 
veneau din țară, adică din Țara 

Românească. O parte din ei s-
au așezat și la Bucovăț.

Din perspectivă demogra-
fică, Bucovățul, comparativ cu 
satele limitrofe, a fost unul re-
lativ mic, având 83 de familii, 
3.411 jugăre și 927 de stânjeni, 
pe când Bazoșul (atenție!, nu 
Bazoșu Nou, care a apărut mai 
târziu), ci Bazoșu Vechi de as-
tăzi, ce aparține Orașului Recaș, 
avea, în vremea aceea, 114 fa-
milii, Jesswin (Izvin) avea 202 
familii, iar Mochnicza (Moșnița 
Veche) număra 235 de familii.

În ceea ce privește raportul 
dintre populație și suprafață, 
Bucovățul se afla pe primul loc 

față de satele limitrofe. Anali-
zând datele din acea perioadă, 
satul Bucovăț era o localitate 
mică din perspectiva număru-
lui de case (avea 73 de case), 
pe când Bazoșul avea 141 
de case, Izvinul 172 de case, 
Moșnița Veche 101 case, Iano-
va 212 case.

În acele vremuri, multe 
localități apropiate se asociau 
pentru construirea de școli într-
un loc potrivit și alcătuiau, în fe-
lul acesta, comune noi.

(Aceste informații au fost cu-
lese din Monografia Comunei 
Bucovăț, scrisă de învățătorul 
Aurel Milă.)

Interviu…
Dumnezeu mi-a răspuns: 
- Faptul că se plictisesc de 

copilărie, se grăbesc să creas-
că… apoi tânjesc să fie iarăşi 
copii; îşi pierd sănătatea pentru 
a face bani, apoi îşi pierd banii 
pentru a-şi recăpăta sănătatea. 
Faptul că se gândesc cu teamă 
la viitor şi uită prezentul; în felul 
acesta, nu trăiesc nici prezentul, 
nici viitorul; trăiesc ca şi cum 
n-ar muri niciodată şi mor ca şi 
cum n-ar fi trăit. 

Dumnezeu mi-a luat mâna şi 
am stat tăcuţi un timp. Apoi am 
întrebat: 

- Ca părinte, care ar fi câte-
va din lecţiile de viaţă pe care ai 
dori să le înveţe copiii tăi? 

- Să înveţe că durează câ-
teva secunde ca să deschidă 
răni profunde în inima celor pe 
care îi iubesc şi că durează ani 
pentru ca acestea să se vinde-
ce; să înveţe că un om bogat nu 
este acela care are cel mai mult, 
ci acela care are nevoie de cel 
mai puţin; să înveţe că există 
oameni care îi iubesc, dar, pur 

şi simplu, încă nu ştiu să-şi ex-
prime sentimentele; să înveţe că 
doi oameni se pot uita la acelaşi 
lucru şi pot să-l vadă în mod di-
ferit; să înveţe că nu e suficient 
să-i ierte pe ceilalţi, că trebuie să 
se ierte pe ei înşişi.

- Mulţumesc pentru timpul 
acordat… am zis umil. Ar mai 
fi ceva ce ai dori ca oamenii să 
ştie? 

Dumnezeu m-a privit zâm-
bind şi a spus: 

- Doar faptul că sunt aici, în-
totdeauna. Nu încetaţi să credeţi 
şi să speraţi.

Retr`im…
Cu oraşe rase din temelii, cu ameninţări nucle-

are. Însă, dincolo de toate, este oroarea stârnită 
de crimele pe care un dictator depășit de vremuri 
le săvârşeşte în Ucraina pentru setea lui de pute-
re, de spaţiu vital. Da, istoria se repetă.

Gazetăria şi literatura sunt o marcă a civili-
zaţiei umane, în dorinţa lor de a învinge timpul şi 
a supravieţui răutăţilor lumii acesteia. Scrisul ne 
ajută să acceptăm perisabilitatea prin creativitate. 
Ele rămân, fără îndoială, una din cele mai puter-
nice voci pacifiste de care dispune omul spre a 
nu capitula în faţa nedreptăţilor comise de cei cu 
care ai convieţuit - mai rău sau mai bine -  și e bine 
să nu lăsăm pârdalnica jelanie să ne asuprească 
sufleteşte şi spiritual fiinţa. Iată ce spune scriitorul 
rus (emigrat în Elveția) Mihail Şişkin: „Literatura 
se opune războiului. Ea exprimă nevoia omului 
de a iubi, nu de a urî”. Literatura transcende, într-
o formă sau alta, pulsiunile și instinctele primare 
ale omului, creează punți de universalitate între 
oameni și culturi, anulează intoleranța, rasismul, 
șovinismul, precum şi alte forme de ură colectivă.

„Putin – scrie Mihail Şişkin – i-a otrăvit pe oa-
meni cu ură. Putin o să dispară, dar suferința și 
ura s-ar putea să dăinuie încă multă vreme. Arta, 
literatura, gazetăria pot ajuta la îndepărtarea aces-
tei traume. Dictatorul își va încheia, mai devreme 
sau mai târziu, viața-i josnică și inutilă, dar cultu-
ra va continua – așa a fost întotdeauna, așa va fi 
și după Putin. Literatura nu trebuie să fie despre 
el, ea nu trebuie să explice războiul: de ce niște 
oameni ordonă unui popor să-l ucidă pe un altul. 
Literatura se opune războiului, exprimă nevoia de 
a iubi, nu de a urî.”

Privind în urmă, deşi omenirea a cunoscut 
ororile nazismului și ale celui de-Al Doilea Război 
Mondial, iată că lumea reintră în atmosfera vre-
murilor de atunci, ea se potrivește vremurilor de 
azi - pandemice și războinice. Viața noastră s-a 
redus la „sfera privatului” în pandemie, iar noi ne-
am retras în bulele izolării. Și poate că cel mai rău 
dintre toate e celălalt rău: violența „ideologiei” în 
războiul Rusiei lui Putin împotriva Ucrainei.

Urmare din pag. 1

Urmare din pag. 1

Urmare din pag. 1
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Pagină realizată de C. JURJA

Omule, tu eşti primul tău medic! (Hipocrat)

Pentru o via]` echilibrat`, 
gânde[te [i m`nânc` s`n`tos!

l Revino la realitatea chibzuită!
1. Renunță la alcool, tutun, carne. Nu consu-

ma fast-food. În general, nu mânca orice și oriun-
de, este de dorit să consumi alimente vii, limită la 
carbohidrații, exclude zahărul. Nu mesteca gumă.

2. Curăță tractul gastro-intestinal. Este de do-
rit să faci o cură antiparazitară. Pe cât posibil nu 
apela la medicamente. În general, nu mai crede în 
boală, căci nu există. Gandeste pentru tine însuți!

3. Începe să-ți simți organismul. Corpul are 
propria sa voce și minte, și întotdeauna spune 
ce vrea și ce nu vrea. Trebuie să te înveți să-l 
respecți.

4. Zilnic (spre exemplu dimineaţa) fă gimnasti-
că în faţa geamului deschis. Uleiurile esențiale te 
ajută la însănătoşirea firii.

5. Mergi zilnic, în ritm vioi, timp de cel puţin 
jumătate de oră, de preferință cât mai departe de 
casă şi mereu pe alt drum. Comunică cu natura. 
Concentrează-te pe respirație. Nu mai vizita mall-
uri, stadioane, demonstrații, pub-uri și locuri aglo-
merate. Evită comunicarea inutilă.

6. Fă o revizie în dulapul de haine. Lasă doar 

lucrurile practice și lejere. Scapă de cele inutile. 
Poartă cât mai puține bijuterii. Lanțuri, coliere, 
brățari, inele – toate acestea blochează fluxul li-
ber al energiei.

7. Aruncă cuptorul cu microunde, nu te uita 
la TV. Scoate electrocasnicele inutile din casă. 
Vorbește cât mai puțin la telefonul mobil; închide-l 
în timpul somnului și al rugăciunii. Limitează tim-
pul petrecut la calculator.

8. Fă ordine în cameră, în casă, în grădină. 
Înlătură lucrurile inutile fără milă. Spune adio la tot 
ce e rupt, spart, lipit, stricat. Ceea ce e la exterior, 
aceea e și în interior.

9. Iartă pe toată lumea și cere iertare de la 
toți.

10. Comunicarea cu animale, plante și copii 
mici este benefică.

11. Fii creativ. Scrie (de mână), desenează, fă 
avioane din hârtie, cântă, dansează, râzi din toa-
tă inima, ţine legătura cu prietenii. Trăieşte aici şi 
acum.

12. Zâmbește. Oricui, oricând și oriunde.

Zi de zi ni se comunică descoperiri ştiinţifice 
cu mijloacele moderne de care dispune cerceta-
rea în timpurile noastre. Aflăm, astfel, că slănina 
afumată, departe de a ne crea necazuri, este un 
antioxidant ce fortifică imunitatea. Consumată cu 
ceapă, la rândul ei conţinând 58 de minerale, ab-
solut indispensabile organismului, cu un pahar de 
ţuică, efectele ei se dublează.

Afirmaţia că ouăle ar creşte colesterolul este 
o prejudecată. Ele sporesc doar colesterolul bun 
(H.D.L.), cel de care organismul are nevoie.

Mămăliga combate obezitatea, îmblânzeşte 
anumite disfuncţii ale tiroidei, cum ar fi îngrăşarea, 
somnolenţa, lipsa de tonus fizic şi mental, precum 
şi gastrita hiperacidă, ulcerul, reumatismul, diabe-
tul, menstruaţiile cu sîngerări abundente, anexita 
şi metroanexita, litiaza renală, hepatita.

Varza acră face adevărate minuni, la fel şi cas-
traveţii muraţi. Însoţind o friptură de porc, asigură 
o bună digestie şi o asimilare corespunzătoare a 
principiilor activi din alimente.

Salata verde conţine toată gama de vitamine 
plus zinc, sodiu, potasiu, clor, sulf, calciu, molib-
den, seleniu.

Usturoiul e panaceu. Ardeiul iute este o adevă-
rată farmacie a inimii. Nu trebuie neglijate verde-
ţurile şi fructele. Ceea ce nu înseamnă să renun-
ţăm la mâncărurile tradiţionale: sarmale, răcituri, 
fasole boabe etc.

Alimentele acestea sunt, în acelaşi timp, re-
medii pentru o seamă de boli cronice, apărute de-
a lungul anilor, datorită stresului, neglijării de sine, 
abuzurilor de toate felurile, dar şi insuficienţei unor 
compuşi macromoleculari indispensabili sănătăţii.

Poate părea frapantă constatarea apărută, 
într-o revistă medicală din S.U.A., privitor la bău-
tura populară a românilor: ţuica. Ea e considerată, 
mai nou, medicament. Nu este nicio exagerare, 
studiile biochimiştilor americani confirmând că bă-
trânii nu greşeau deloc atunci când alungau boli-
le cu tradiţionala băutură-minune. Consumată cu 
moderaţie, ea combate cu succes bolile de inimă, 
de stomac şi bilă, care ne fac viaţa grea pentru 
mulţi dintre noi.

Care este secretul acestor vindecări miracu-
loase? Cercetătorii americani au descoperit că o 
enzimă prezentă în cactusul Karroll viridis enoae 
se gaseşte în cantităţi de opt ori mai mari în ţuica 
de prune a românilor. Această substanţă are rolul 
de a reduce depunerile de colesterol de pe artere, 
vasele ce transportă sângele către inimă, ea fiind 
prezentă în peste o sută de medicamente naturale 
cu rol în prevenirea aterosclerozei şi a infarctului 
miocardic.

Un alt grup de cercetători, de această dată ger-
mani, a descoperit în ţuică şase tipuri de substan-
ţe ce hrănesc globulele roşii din sânge şi cresc, cu 
120%, viteza de producere a hemoglobinei.

Alt beneficiu al ţuicii vizează reglarea funcţiile 
hepatice graţie conţinutului de vitamine A, B, C, 
D1 si D2, nedegradabile termic şi uşor de asimi-
lat. Băutura-minune a românilor se recomandă în 
dischinezii biliare, disfuncţii ale ficatului, provoca-
te de o slabă irigare cu sânge a acestuia, ba chiar 
şi în constipaţie.

Pentru efecte optime, ţuica este indicată ca 
aperitiv, cu 10-15 minute înainte de masa de prânz 
şi de seară (nicidecum la dejun), pentru că favori-
zează, în mai bună măsură, absorbţia nutrienţilor 
din alimente.

Nota bene. Spre deosebire de medicamente-
le de sinteză, acestea nu au contraindicaţii, deci 
nu trebuie ascunse de copii. După ce ne-am con-
vins, personal, de efectele benefice ale celor reco-
mandate, nu ne rămâne decât să ne întrebăm ce 
fel de aparatură suprasofisticată aveau strămoşii 
noştri din moment ce se tratau cu aceste produse 
ale căror spectaculoase efecte medicina modernă 
le descoperă abia acum?

În loc de concluzii
Cea mai rafinată desfătare pentru suflet, ase-

menea delicateselor culinare pentru stomac, e ati-
tudinea iubitoare, blândă, neprefăcută faţă de cel 
care te-a jignit. Și mai rafinată e dacă reușești să-i 
faci un bine fără știrea lui. (Lev Tolstoi)

Uneori suntem atât de singuri, încât nici som-
nul nu ne mai vizitează. (un insomniac)

Din tot ce am scris până 
acum, se poate înțelege deja 
care trebuie să ne fie stilul de 
viață, ce alimente, cum și cât să 
mâncăm, comportamentul pe 
care să-l adoptăm dacă vrem 
să trăim mult și bine. Acum, hai 
să vedem cum sunt cei care au 
ajuns la vârste înaintate:

Sunt bonomi
Acești oameni sunt foar-

te buni și înțelegători, blân-
zi, optimiști, au umor, adesea 
sunt credincioși, promovează 
speranța în bine, au gândire po-
zitivă. Sunt oameni buni. Desi-
gur, există și excepții...

Sunt cumpătați
Privitor la dietă, ei consumă 

alimente naturale preparate cu 
mâna lor. Aceste persoane nu 
cumpără dulciuri sau alimente 
semipreparate, folosesc frun-
zele verzi ale zarzavaturilor și 
rădăcinile crude pentru condi-
mentare, piperul îl macină din 
boabe. Mâncărurile le prepară 
în casă doar din fructe, legume 
și, uneori, carne (proaspătă), 
îşi fac pâinea în casă. Mănân-
că puțin și cumpătat, menținând 
greutatea apropiată de cea ide-
ală.

Mezelurile, margarina sau 
excesul de carne sunt exclu-
se. Important! Aceste persoane 
preferă ceaiul verde (neîndulcit 
sau îndulcit cu miere) în locul 
cafelei, nu fumează și nu sar 
niciodată peste masa de dimi-
neaţă, care, pentru ei, este… 
marele dejun.

Practică exercițiul fizic. Ei 
nu uită să facă mișcare. Preferă 
să plece la muncă mai devre-
me, astfel încât să meargă pe 
jos chiar și distanțe mari. Își ur-
mează ritmul biologic. De ase-
menea, ei nu folosesc liftul chiar 
dacă stau la etajul 10. Mulți, 
însă, locuiesc în mediul rural, lu-
crează în grădină. Au plăcerea 
de a consuma alimente-medica-
ment (ceapă și usturoi).

Pentru ei nimic nu trebuie. 
Fac totul cu plăcere, din convin-
gere.

Sunt prietenoși
Vizitarea prietenilor și a fa-

miliei, săptămânal, asigură con-
fortul sufletesc de care orice 
om are nevoie. Sentimentul de 
apartenență la familie și la un 
grup de prieteni exprimă nevoia 
de comunicare, spre a se simţi 
ajutat, protejat, ajutând la rândul 
său pe cei în nevoinţă.

Au somnul „perfect”
Sunt persoane matinale, 

care își organizează timpul ast-
fel încât să ducă la bun sfârşit 
în timpul zilei ceea ce și-au pro-
pus pentru a se putea culca de-
vreme. În felul acesta, glandele 
endocrine și organele cu ritm 
nictemeral își exercită pe deplin 
funcțiile, corpul se odihnește și 
se regenerează. Aceste per-
soane par mult mai tinere decât 
sunt, ca înşiruire de ani.

Au stresul limitat
Ei au alt mod de a trăi, fără 

să se enerveze de orice, oricând 
pentru că au înțeles că există 
rezolvare pentru orice problemă 
fără să se streseze pe ei şi pe 
cei din jur. Iar dacă acea proble-
mă nu se rezolvă, se poate trăi 
şi fără Ei nu amână lucrurile, se 
simt mulțumiți la finalul zilei și 
lipsiți de griji pentru că au făcut 
ceea ce și-au propus. Valorile 
vieții pentru ei sunt în special 
cei dragi și timpul petrecut cu 
aceștia.

Consumă un pahar cu vin 
natural zilnic.

Aceste trăsături rezultă în 
urma studiilor privitor la longe-
vivi.

Acad. dr. Ovidiu BOJOR

Senza]ional! Civiliza]ia str`mo[ilor 
no[tri, superioar` celei actuale

Secretele celor care 
nu se îmboln`vesc

Hai să zâmbim... serios!

Conţine extract de Prunus 
domestica, de la “laboratoare” 
cunoscute

Testare: Turnaţi 50 ml într-
un pahar, mirosiţi, gustaţi, eva-
luaţi senzaţiile.

Interpretare test: Pozitiv: 
dacă nu simţiţi gust şi miros cu-
noscute

Fals pozitiv: dacă aţi folosit 
apă în loc de extract distilat

Negativ: dacă doriţi să repe-
taţi testul, pentru a fi “sigur”

Întrerupeţi testarea dacă: nu 
mai aveţi extract distilat; apa-
ratul locomotor nu răspunde la 
comenzi sau trece automat în 
modul 4X4

Folosind acest produs vei fi 
salvat!

Nu te mai gândi la virus, 
pentru că, şi aşa, STAI ACASĂ!

Test rapid PCR 
(P`linc` Contra 
R`ceal`), remediu 
natural anticovid 19
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Am întâlnit 
oameni fericiţi

A� aj�ns s��e sea�ă în �asa 
fa��l�e� C��şan. Ghe���he, sen�-
���l, î�� s��ne �ă �ă��nţ�� l�� a� 
�en�t în �ă�ţ�le a�estea d�n ţa�a 
de ��at�ă a A��sen�l��, t���a� 
d�n Al�a�, sat�l l�� H��ea. Asta s�
a întâ��lat în ���ă �� � s�tă de 
an�, îndată d��ă �e s�a în�he�at 
�����l �ăz��� ��nd�al. A� �����t 
�ă�ânt, ���n de��et �e�al, t��-
�a� în Banat, la Se�aş. De �nde, 
�a� a���, s�a� ��tat la B����ăţ. 
F�aţ�� Ma���s ş� Cătăl�n a� f�st de 
a���d, la înde�n�l �ă��ntel�� l��, 
să l���eze �ă�ânt�l.

A� a��t � s����ză de ������-
ţ�� să ��n�s� a�eşt� �a�en� fa�n� 
de t�t, �� ������� a�e�e ş� �lânde, 
în a�elaş� t���, �� �n s��âs �ald 
înt��ă��t �e �h��, �ă�ând�����
se „aşezat” a��l� d�n năs�a�e. 
Îş� des�h�d s�flet�l �� �n fi�es� 
ş� �� � �ene��z�tate �e �a� a fi 
în ��nt�ad��ţ�e �� �h���l dâ�z al 
st�ăl���t�l�� st�ă��n, �e n��ele 
să� �eal N���la U�s�. M� s�a �a� 
întâ��lat, de �âte�a ���, să în-
tâlnes� �a�en� exe��la�� ş�, de 
fie�a�e dată, ���a� �e���şat �ă 
n� ��a� înd�e�tat s��e �azetă-
��a de tele��z��ne, a�ând, în fel�l 
a�esta, �����le���l de a ad��e în 
���� �lan ��a��nea, �ea atât de 
��� ��ă�t�a�e. S�nt t�e� �ene�aţ�� 
în faţa �ea, �e se �stenes� în 
a se dă��� l���ă��� �����l��. Pa�e 
��e� de ��ez�t, da� �a�en�� 
a�eşt�a �h�a� �e�şes� să��� ��-
teas�ă �ând���le.

R��e tă�e�ea Ma���s, �el 
�a�e ��a ��ft�t la el în ���te, 
a��l� �nde s�a� ad�nat �� t�ţ��, 
să se întâlneas�ă �� z�a��st�l �el 
�s��d�t��, să�� s��nă ���estea 
�n�� în�e��t �l�n de ne��e�ăz�t, 
de ne���nţ� ş� sat�sfa�ţ��.

- Nici nu ştiu dacă a fost prea 
greu sau doar ne-am angrenat 
la o muncă în care izbândeşti 
dacă pui suflet şi pricepere, con-
secvenţă şi continuitate, fără să 
te uiţi la ceas sau să te gândeşti 
că poţi lăsa garda jos la prima 
poticneală, atunci când ceva nu-
ţi „iese”. Am avut încredere în 

tata Gheorghe şi ne-am pus pe 
treabă. Cătălin şi cu mine, cu so-
ţiile alături, dimpreună cu copiii, 
de cum au crescut mărişori, al-
cătuim o echipă care nu ştie ce 
înseamnă aceea „nu se poate”. 
Educaţia dă roade dacă derivă 
din fapte. Şi, neapărat să scrieţi, 
că tata a fost cel care ne-a in-
suflat încredere şi tărie în a nu 
obosi defel, în a lucra pământul 
cu dedicaţie şi cu dragoste.

Şt�ţ� �e ��a ����t �el �a� ��lt 
la �e� d�� f�aţ� �a�e a� î������-

tat dâ�zen�a ţă�an�l�� ���ân? 
Să fie ��e�ed�a��l înd�ă��st�ţ� de 
�ă�ânt. Fa�t�l �ă a� în�ăţat d�n 
�e�s te�e�n���a l����l�� ��ne fă-
��t, �ă a� dat sens ş� ��n��eteţe 
�es�e�t�l�� de s�ne, �a �e�e� de 
��nd��tă. Să a� ���n����� s�l�de, 
să fa�� ��e��� a� �ăz�t �ă fa� 
îna�ntaş��: să ��� �a� ��es�s de 
t�ate ��en�a.

Trei generaţii de 
oameni responsabili
Mă ��t la ����l�l a�esta de 

11 an� – C�s��n – �a�e, �� � 
������e nestă�ân�tă, î�� ����eş-
te des��e fa�t�l �ă l���ează �e 
t�a�t�� alăt��� de ��n���l Ghe-
���he. La fel �a f�atele l�� �a� 

�a�e, Da���s, ele� înt��a şa�tea. 
Al�n a�e de „înf��ntat” în ���ând 
BAC��l, a��� se înd�ea�tă s��e 
A���n���e. Se de�la�ă înd�ă-
��st�t de t�a�t�a�ele �ele n��, �e 
�a�e le des���e �� l�x de a�ă-
n�nte: 125 ş� 300 de �a� ��te�e, 
înş����e alte �a�a�te��st��� �a�e 
îl ����es��nează f�a�te ��lt �� 
� ��e��z�e �e �ă ���eşte de�a 
d�e�t�l. A� ş� GPS...

Ma��a, s��a l�� �a� �a�e, e 
st�dentă la d��ă fa��ltăţ�: A���-
n���e ş� Şt��nţe E��n����e. Se 

�a ����a de înt�����ea d���-
�entaţ�e� �ent�� ����e�te e���-
�ene. Deja a înţeles s��st�at�l 
�a�e î� aj�tă să �e�şeas�ă. U�-
�ează să fa�ă � �a�ta��afie�e 
a s�l�l��, în�ât �t�lajele astea 
��de�ne să d�zeze �ant�tatea 
de în��ăşă��nte în f�n�ţ�e de 
ne�esa��l fie�ă�e� s�le.

And�eea ş� D�ana, s�ţ��le l�� 
Ma���s ş� Cătăl�n, s�nt ���l��a-
te n� d�a� în t�e���� �asn��e, �� 
ş� în �ele �e ţ�n de ���an�za�ea 
t�ans���t���l�� de �e�eale, s����-
te ş� alte �ele.

În fine, �ă înd�e�t s��e şe-
f�l �lan�l��, tata Ghe���he, �a�e 
�ă lă���eşte, s���t ş� �����nză-
t��, des��e �e�� ����a în ���a-

n�za�ea l���ă��l�� �e se înfă�t�-
�es�, de �a� ��ne de 30 de an�, 
în fe��a fa��l�ală. A� în�e��t 
�� a�at�l, ��ăş�t�l ş� t�ans���t�l 
�e�ealel�� �� d�� �a�. În t�e� an� 
a� aj�ns la ��t �a�al�ne. În s���t 
t���, a� f�st ne���ţ� să ����e�e 
�n t�a�t�� U650, a��� alte d��ă, 
�� �t�lajele afe�ente. Asta a� fă-
��t�� �e �ăs��ă �e a� l�at �a� 
��lt �ă�ânt în a�endă ş� a� 
����ă�at �a��ele s�t�ate � �nte-
�esant � înt���n �nel �e în��nj�a-
�ă, ��a�t��, l��al�tatea.

Pă�ânt�l B����ăţ�l�� n� 
este d�nt�e �ele �a� ��d�t�a�e, 
deş� se s�t�ează înt�e a�ele Be-
�ă� ş� ale T���ş�l��, d�n �a�ză 
�ă este ��e��nde�ent n�s���s. 
Asta fa�e �a �a�a, �� ��e�ă-
de�e în t��� de se�etă, a�a să 
����a�e în s�l, �a� ���d��ţ�a 
să s�adă �ne��� d�a�at�� de 
��lt. Aşa ��� s�a întâ��lat ş� 
în �â���a d�n s�d�l ţă���, la �e-
��l�ţ�e, �a�en�� s�a� �e�ez�t să 
d��ă a�asă, fie�a�e d��ă ��� a 
��t�t, ţe��, ��t�a�e ele�t���e ş�, 
�ă ���, �a� t�t �eea �e a �nt�at 
în �����nenţa s�ste��l�� de ���-
�aţ�� �e �e ��n�t�l de a �nt�a în 
f�n�ţ��ne.

În an�l 2015 a� ��ţ�n�t f�n-
d��� e����ene ş� a� ��d��at d��ă 
s�l�z��� ��de�ne, a�ând � �a-
�a��tate de 500 de t�ne fie�a�e. 
C� t�e�e�ea t����l��, s���afaţa 
l���ată s�a t�t �ă��t, aj�n�ând 
la �a� ��ne de 400 de he�ta�e, 
d�nt�e �a�e 50 s�nt ����ă�ate, 
�a� �est�l � l�ate în a�endă. Fa�t 
�ent�� �a�e a� a�h�z�ţ��nat d��ă 
t�a�t�a�e ��de�ne, des��e �a�e 
���a �����t, deja, ne��t�l să�, 
Al�n, ��e��� ş� � se�ănăt�a�e 
�e�f���antă, �n d�st�����t�� de 
e�����de, �n�l de în��ăşă��n-
te, �l�����, ��a�e, d�s���� ş� alte 
a��e�ate �� �a�e l���ează �ă-
�ânt�l.

Este f�a�te ��lţ���t de e�h�-
�a de a�asă, �e f�n�ţ��nează 
��e��� �n �eas el�eţ�an. F�e-
�a�e şt�e �e a�e de fă��t, n���� 
n� se �et�e�e la ���a întâ��lă��� 
ş� n��� n� se a�ână. Re�a��ă 
hă�n���a fe�e�l��, în s�e��al, ele 
fi�nd an��enate în a�eastă fe��ă 
��ate înt��� �ăs��ă �a� �a�e 
de�ât n��, �ă��aţ��, ���n d��e�s�-
tatea ��e�aţ��l�� �e �a�e le a� 

de fă��t. Ş� �nde �a� ��� �ă n�-
�en� n� le s��teşte de t�e����le 
�e �a�e le�a� a��t d�nt�tdea�na, 
�ele �a�e ţ�n de ��na ��s��dă��-
�e a �ase�?

C�lt��ă ��â�, ������, fl�a-
�ea�s�a�el��, s��a, �a� �e��ltele 
s�nt, ��� se întâ��lă, de �e��-
lă, în a�����lt��ă, �a� �a�� sa� 
�a� ����, în f�n�ţ�e de sta�ea 
��e���. Ma� este ş� �n��n�en�en-
t�l de a a�ea �a��ele dest�l de 
î���ăşt�ate, �eea �e ��es���ne 
d������ ��lte, �helt��el� s����te.

Î�� s��ne �ă s�a l���t, în t�ţ� 
a�eşt� 32 de an�, ş� de n�s�a� �ă-
�tăţ� ale �n�� �a�en� �e ��et�n-
dea� a le fi ���eten�.

Educaţia se face 
mai mult prin fapte 

decât prin vorbe
Îl înt�e� �e Ma���s, �n�l d�n 

„adj�n�ţ��” ��n�l�� Ghe���he, 
��� î�� s��nea Al�n, �e an��e 
a ��ntat aşa ��lt în�ât să se în-
ha�e la � l���a�e atât de ����l�-
�ată. M��a �ăs��ns:

Dacă vrei să ai o viaţă linişti-
tă, învaţă să nu pui la suflet toa-
te nimicurile. Nu îţi ştie lumea 
nici lacrimile, nici nopţile nedor-
mite, nici îndoielile, nici temerile, 
nici renunţările. Fii fericit alături 
de oameni care contează pentru 
tine şi ignoră-i pe ceilalţi. Nu te 
război cu nimeni, respectă-i pe 
toţi. Simte-L pe Dumnezeu în 
tine şi lasă-te călăuzit de îndem-
nurile Sale.

Îl �n��t �e Cătăl�n să��� s��-
nă �e ��ntează �ent�� el �el �a� 
��lt în ��aţă. Iată �e��� z��e:

Încă ceva să nu uiţi, ne spu-
neau, adesea, părinţii noştri, 
care ne sunt alături şi ne dorim 
să îl ţină Dumnezeu încă mulţi 
ani de aici înainte sănătoşi şi cu 
voie bună, aşa cum au fost ei de 
când se ştiu: „Atunci când crezi 
că în viaţă ai obstacole, să îţi 
aminteşti că între tine şi Dumne-
zeu nu poate sta nimeni. Atunci 
când inima ta atinge inocenţa, 
să ştii că e pe cale să se nas-
că veşnicia.” Vorbeau, desigur, 
despre respect şi integritate. Ne 
spun şi acum, din când în când, 
spre încântarea nepoţilor, care îi 
adoră pur şi simplu: “Când ieşi 
din casă, fă-ţi cruce şi spune 
“Doamne-ajută!”, că asta îţi dă 
avânt în ceea ce faci!”

S�a înse�at de�a ��nelea 
�ând ��a� ��d��at să �le�, n� 
fă�ă a le fi �e��t a�est�� �a�en� 
�n���ş� să lase ��a�ta des�h�să 
�ent�� �ent�� �ând �a fi să �a� 
t�e� �e la e�. Ş�, în fine, le�a� 
�e��t în�ăd��nţa de a le fa�e � 
��ză de ����. T�e� �ene�aţ�� de 
�a�en� a���ţ��ş� ş� �ăz�ătăt���. 
D��ă �ns�stenţe, n� s�a alăt��at 
ş� ��na R�d��a. O fe�e�e �� t�ă-
săt��� f����ase ş� �� �n zâ��et 
la��, de �� aşezat în ��st���le 
sale, ��şten�t�a�e a �n�� de-
���nde�� de aleasă s�eţă, ad�se 
�� ea ş� �� ��n�l Ghe���he d�n 
Al�a��l dă�n����� ��ţ�l��, �e� �a� 
��n� ���ân� d�nt�e ���ân�. D�x�t!

Aş în�he�a a�est �e���taj �� 
� ex��es�e ta�e fa�nă, �e �a�e � 
întâln�� dest�l de des în �����-
�ea ���entă: � Jos pălăria!

Constantin JICHIŢA

De la agricultura tradiţională la una modernă, regenerativă

“Când ie[i din cas`, f`-]i cruce [i spune “Doamne-ajut`!”, 
c` asta î]i d` avânt în tot ceea ce faci!”
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Argus
Sub semnul 

voca]iei

A

Moto: Un pro-
fesor este asemeni 
unei lumânări. El 
se mistuie pe sine 
pentru a lumina 
calea altora. (Mus-
tafa Kemal Ata-
turk)

Instruirea implică, în primul rând, for-
marea culturii generale, a capacităților și 
deprinderilor necesare integrării în soci-
etate, iar asta nu se poate face în afa-
ra şcolii. Instruirea vizează un sistem de 
valori necesar evoluției individului și a 
societății înseşi.

Educația se exercită pe tot parcursul 
vieții; de fapt, cât trăim învăţăm. În toa-
tă existența sa, omul parcurge un drum 
lung de cunoaștere. Câștigă cunoștințe, 
deprinderi practice prin modelarea 
facultăților intelectuale și fizice.

Dscălul nu este doar o sursă de 
informație, ci și cel care stabilește o 
relație umană cu elevii săi. Tactul peda-
gogic este componenta esenţială în a 
înţelege elevii, a fi omenos, a-i aprecia şi 
nota corect, a da dovadă de exigenţă şi 
severitate moderată, a sprijini şi îndruma 

elevul, a-i ierta greşelile minore, a pedep-
si fapta, nu persoana. 

Pentru aceasta e necesar să 
acţioneze adecvat, suplu şi creator, întru 
reuşita actului educaţional. Elevii apreci-
ază omenia, însuşirea de a fi bun psiho-
log, înţelegerea problemelor personale, 
ignorarea micilor abateri, renunţarea la 
pedeapsă când elevul îşi recunoaş-
te vina, discreţia, evaluarea obiectivă, 
imparţialitatea, corectitudinea, simţul 
umorului etc.

Cultura profesională, principialitatea, 
corectitudinea sunt însuşiri pe baza căro-
ra dascălul stabileşte o relație socio-afec-
tivă cu elevii săi. Sentimentele dirijează 
în mare măsură conduita, ca principal 
factor motivațional. 

Dascălul trebuie să fie el însuși mo-
del de conduită morală. Nu poate invoca 
principialitatea, dreptatea, corectitudinea 
atâta timp cât face discriminări. 

Să fii apropiat de elevi, să ai o con-
duită exemplară sunt cerinţe ce sporesc 
atractivitatea copiilor în a fi ei înşişi elevi 
model.

Loredana ENGELMANN
Profesor învățământ primar

Vă invit, domnule Spiru Haret, să 
vorbim despre nevoia de a aduce şcoala 
acolo unde îi este locul. Mai précis, unde 
îi este locul, distinse domn?

– Păi, să o luăm cu începutul. În vre-
mea de demult, dascălii proveneau din 

rândul celor mai morali dintre membrii unei 
comunităţi şi, bun înţeles, să fi avut şcoala 
normală încheiată. Adică să fi absolvit cei 
patru ani de studiu într-ale pedagogiei şi 
al tuturor obiectelor pe care, apoi, ei să le 
facă înţelese elevilor. Nu poţi fi un dascăl 
bun dacă ai carenţe de conduită morală, 
etică, profesională. Pur şi simplu ai întina 
atmosfera aceea de respect pe care ţi-o 
impun instituţia ca atare şi slujbaşii săi. 
În calitate de ministru al învăţământului şi 
cultelor, am vizitat cel puţin câteva sute de 
şcoli de la oraş şi de la sat, fără osebire.

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

De câte ori ci-
tesc Dostoievski 
găsesc o mulţime 
de nuanţe a ceea 
ce înseamnă, re-
almente, a fi om 
cu caracter. Ce 
principii respectă 
atunci când trece 

prin incercări grele, care sunt valorile 
morale la care se aliniază şi pe care le 
respectă, deşi, câteodată, poate, chiar 
în defavoarea sa. Fireşte, asta e posibil 
să se întâmple la o primă vedere, adică 
să pierzi că, pe termen lung, în viaţă nu 
e de dorit să faci compromisuri. Cu orice 
preţ, aş zice. Pentru că, pe timp ce trece, 
eşti tot mai tentat să găseşti “argumen-
te” în favoarea lui “se poate şi aşa”. 

Sunt valori ce reprezintă acel mi-
nimum de cerinţe faţă de tine însuţi, la 
care să te raportezi nu doar în diferite-
le ipostaze, sau situaţii-limită în care te 
aduce viaţa, ci şi în străfunduri de gând, 
dorindu-ţi să fii onest prin ceea ce eşti 
ca OM. 

Mă gândesc la respectul faţă de 
oamenii din jur, la respectul faţă de tine 
însuţi prin a-ţi onora cuvântul dat, la sin-
ceritatea în relaţiile cu ceilalţi, la a nu-ţi 
“fabrica” un comportament “de stradă”, 
mai dichisit, doar ca să faci impresie 

bună. Să spui ce gândeşti, dar să iei 
seama la ceea ce spui. Să fii integru în 
privinţa modului în care te comporţi nu 
doar pe stradă sau în societate; în orice 
împrejurare să fii tu însuţi. 

Unii, mai tranşanţi în a găsi o expli-
caţie “la rece”, afirmă cu tărie că atunci 
când vorbim de un om de caracter ne 
ducem cu gândul la faptul că aşa este el 
din născare. Că, prin educaţie, te “şlefu-
ieşti”, îţi educi comportamentul, devii sti-
lat, manierat, poate chiar şi înţelept, doar 
că toate astea derivă din acel datum pe 
care îl dobândeşti pe cale genetică.

Dincolo de o accepţiune sau alta, de 
un concept sau altul, este determinantă 
trăirea ta interioară, acel alter ego care 
te îndeamnă să nu te dedai la rele com-
portamente sau atitudini deviante. Prin 
urmare, doresc de la voi să nu abuzaţi 
de citate şi nici să nu abordaţi acest as-
pect la modul pur teoretic. Exemplele de 
viaţă, trăite de voi sau desprinse din lec-
turi, din lecţiile de viaţă ale părinţilor şi 
bunicilor voştri, să prevaleze în textele 
pe care le încredinţăm, cu acest prilej, 
tiparului. Şi, mai presus de orice teorie, 
să daţi valoare faptelor de viaţă, care să 
fie în consonanţă cu preceptele enunţa-
te. 

Velinka BOGICI,
Profesor coordonator

Crezul nostru

Edward ENGELMANN
Continuare în pag. 2

Dac` ai caracter [i determinare 
întru izbând`, ajungi departe

Rebeca BUCSAI
Continuare în pag. 2

În dialog: lumea de azi cu cea de ieri

“S` nu-l dispre]uie[ti pe cel care 
înjur`. Ajut`-l s` se îndrepte!”
l Interviu cu învăţatul, pedagogul şi creatorul de şcoală nouă, Spiru Haret

Pornind de la 
versurile de mai 
sus, îmi exprim 
câteva păreri și 
gânduri des-
pre importanța 
menținerii cuvân-
tului dat în relațiile 
umane.

Oamenii care se țin de cuvânt sunt, 
în sens larg, cei în care avem încrede-
re pentru că se respectă, indiferent de 
situațiile prin care trec, oamenii al căror 
comportament de relaționare cu ceilalți 
nu se schimbă în funcție de împrejurări 
și conjuncturi, chiar dacă că este vorba 

de situații mai complicate cu care oricine 
se poate confrunta în viață, mai devreme 
sau mai târziu.

Persoanele care își țin cuvântul dat, 
întâi de toate, sunt apreciate de către 
majoritatea oamenilor, deoarece oferă 
siguranță și stabilitate, nevoi pe care toți 
dintre noi dorim să le avem în relațiile 
personale, profesionale sau sociale. 
Chiar căutăm uneori persoane cu care 
să ne consultăm cu privire la problemele 
noastre ori cărora să le putem cere un 
sfat sau împărtăși frământările care ne 
preocupă.

Aventura vieţii

S` fii om de cuvânt, întâi de toate!

Povestea de viaţă a bunicilor mei

“A fi domn e o-ntâmplare, 
a fi OM e lucru mare!”

Din punctul 
meu de vedere, 
bunul simţ este 
foarte important, 
deoarece, daca 
oferim aceasta 
valoare celor din 
jurul nostru, ara-
tam educatia pe 

care o avem. 
In primul rand, bunul simț aduce 

multe avantaje, deoarece, respectând 
şi având bun simț față de cineva anu-
me, acea persoana va oferi la rândul 

ei asemenea. Bunul simț este o calita-
te morală esențială, apreciata de multe 
persoane.

In al doilea rand, eu am invatat de la 
bunicii mei despre respect si bun simt, 
ambele fiind doua valori esentiale in vi-
ata. Eu mereu mi-am considerat bunicii 
”atotstiutori„ , pentru ca din povestile pe 
care ei mi le spuneau mereu exista o 
concluzie pe care o desprindeam. 

In concluzie, bunul simt este o cali-
tate morală esențială, apreciata de toți 
oamenii de pe acest pământ.

Giulia PÂNTEA

Educaţia completează “golurile” din felul de a fi al copilului

S` ai o conduit` exemplar`!

Ce [tiu copiii no[tri 
despre ceea ce înseamn` 
a avea bun sim]?
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A m 
citit un-
deva că e 
bine să-ţi 
alegi ca-
lea în via-
ţă după 
cum te 
îndeam -

nă inima. Hmm... Alţii, în altă 
parte, spun să ai un dialog cu 
Dumnezeu, că de acolo îţi vin 
cele mai bune idei, unele chiar 
„de-a gata”. Unii-alţii rostogo-
lesc în grabă, era să scriu un 
grohotiş de cuvinte, o seamă 
de direcţii, ţinte, termene, scur-
tături, ocolişuri etc. Cine să mai 

înţeleagă ceva? Nici din titlul 
acesta n-am înţeles mare lu-
cru. 

Mi-am propus să mă lămu-
resc singură, scriind aceste ne-
dumeriri în cascadă, aşa cum 
îmi năvălesc ele, acum, în min-
te. Şi dacă fac asta ce câştig? 
Nu mi-a venit încă nicio idee. 
Mai scriu un rând şi aştept să-
mi vină ideea generatoare de 
câteva idei mai mici, dar stră-
lucite. Fie şi pe rând, nu toate 
deodată. Credeţi că glumesc, 
cumva? Nicidecum. Mă las 
dusă de valul inspiraţiei... care 
nu mai vine.

Mă întreb cum să-mi vină 

inspiraţia scriind ceva, la în-
tâmplare, un miracol sub forma 
unei idei strălucite, sau mă rog, 
ceva pe-acolo, pe seama căre-
ia să înjgheb un text care să nu 
plictisească, ba chiar să dea de 
gândit cititorului, dacă nu cum-
va să-i şi placă puţin? 

Ah, da! Îmi amintesc de un 
filozof francez, Descartes, care 
spunea aşa: „Te îndoieşti, deci 
cugeţi / Cugeţi, deci exişti.” De 
aici o să-mi vină cel puţin câte-
va idei pe care îmi propun să 
le dezvolt data viitoare. Aveţi 
încredere, îmi ţin promisiunea! 
Ştiţi ce mult contează?

Andreea PARASCHIVA

Să învăţăm de la cei mai buni ca noi

Fii tu însu]i, dar fii cu b`gare 
de seam` la cel care devii!

R e s -
pectul re-
prez in tă 
atitudinea 
de stimă 
față de o 
p e r s o a -
nă. Din 
p u n c t u l 

meu de vedere, respectul este o 
calitate esențială care definește 
o persoană în adevăratul sens 
al cuvântului. 

Respectul este în sinonim 
cu bunul simț, o altă calitate 
deosebită. În orice fel de relație 
între oameni, respectul ar trebui 
să fie bază și să dea naștere 
următoarelor forme de manifes-
tare necesare. Astfel, în cazul 
respectului, regula de bază este 

„ceea ce oferi, aceea primești „. 
Respectul trebuie câștigat prin 
respect, cu cât începi să respecți 
oamenii din jurul tău, cu atât mai 
mult vei avea, parte de respect. 
Respectul trebuie cultivat încă 
din frageda copilărie. 

Eu am învățat să respect 
oamenii din jurul meu încă din 
frageda copilărie. Stăbunica și 
bunicile mele din Bucovăț întot-
deauna  imi spuneau că trebuie 
să respect toți oamenii pe care-i 
întâlnesc in cale, că eu trebuie 
să salut prima și că nu e necesar 
să mă salute oamenii mai in vâr-
stă pentru că poate nu aud bine 
să sunt prea ocupați cu treburile 
lor și nu bagă de seama salutul 
meu.  De asemenea, bunicile 
mele intotdeauna imi ziceau că 

eu trebuie să fiu prima care sare 
in ajutorul unui om in vârstă și 
că ”ce ție nu-ți place, altuia nu-i 
face”. 

Când eram mai mică nu mi-
am dat seama că toate acestea 
trebuie sa facă parte din viața 
mea, dar acum sunt conștientă 
că asta, de fapt, însemnă ”cei 7 
ani de acasă”.

Respectul tine de educație, 
respectul se câștigă, respectul 
este o virtute. Respectul este cel 
mai important. Respectul este 
mereu binevenit în societate și 
dovedește calitățile omului. Prin 
respect oamenii te apreciază.

Respectul se câștigă prin 
fapte bune și comportament. 

Respectă și vei fi respectat!
Daria RUIEN

Învaţă să te porţi şi vei fi respectat

S` fii moral înseamn` s` ai respect de sine

Pentru a ne curăţa de 
greutatea emoţională şi 
psihică, e bine să ne schim-
băm gândirea şi atitudinea 
faţă de cele ce se petrec în 
jurul nostru. Asta înseam-
nă să iertăm, să tolerăm şi 
să nu mai judecăm atât de 
aspru.  Să privim natura şi  

mediul cu ochi, mai blânzi, mai buni, mai toleranţi. 
Regenerarea fizicică începe cu cea mentală şi spi-
rituală. Să ne păstrăm lumina şi pacea interioară.

Sunt sigură că vă amintiţi doar cuvintele ne-
gative spuse de colegi sau de profesori, ba chiar 
şi de cei dragi vouă. Acestea ne macină pe dină-
untru, pentru că le păstrăm în suflet; sunt precum 
viermele ce macină interiorul unui măr frumos pe 

dinafară. Sunt sigură că au fost şi cuvinte de încu-
rajare şi de apreciere, pe care, însă, nu ni le amin-
tim. Cuvintele au o putere mare asupra noastră. 
În Biblie scrie că la început a fost cuvântul apoi 
restul; înseamnă că ceea ce spunem  sau gân-
dim se reflectă în corpul fizic. Cuvintele pe care le 
păstrăm în suflet ne doboară sau ne ridică, ne pot 
aduce sănătate sau boală, supărare sau bucurie, 
război sau pace, viaţă sau moarte.

Ia spune-m, ce cuvinte alegi să auzi de acum 
încolo? Ştiu că e mai uşor să memorezi cuvintele 
negative, dure, critice sau rău-voitoare pentru că 
acestea dor, umbresc sufletul şi mintea. Ştiu că 
fiecare a întâlnit momente în care ceilalţi îl stri-
gau cu porecle, pe care numai braţele mamei le 
vindecau.

Larisa LĂDAR

Citeşte, învaţă, fii cumpătat!

Cel mai important aspect în 
via]` este cur`]enia sufleteasc`

S` fii om…
Dacă suntem oameni de 

cuvânt, putem deveni, în timp, 
persoane pe care cei de lângă 
noi să se poată bizui, deoarece 
ele știu că ceea ce promitem se 
va realiza, că cele ce sunt sta-
bilite de comun acord vor fi în-
deplinite întocmai, că vom păs-
tra confidențilitatea discuțiilor 
avute. Acest aspect creează 
siguranță și liniște sufletească în 
realizarea în fapt a unor dorințe 
ori așteptări.

Omul de cuvânt este acela 
care-și ține făgăduielile, care-și 
respectă angajamentele pe care 
și le-a asumat în fața celorlalți, 
inspirând, astfel, încredere.

O promisiune trebuie me-
reu respectată, indiferent dacă 
este sau nu vorba despre ceva 
măreț. Nimeni nu ne poate forța 
să promitem ceva ce nu ne do-

rim, însă atunci când o facem 
este important să ne îndeplinim 
făgăduințele, să spunem adevă-
rul și să fim oameni de încrede-
re, așa cum ne dorim ca cei din 
preajma noastră să fie.

Deși ne dorim să ne aflăm 
tot timpul în categoria celor care 
,,se țin de cuvânt”, nu reușim în-
totdeauna să ne respectăm cu-
vântul dat și promisiunile făcute, 
deoarece, în timp, lucrurile se 
mai schimbă, chiar dacă în mod 
justificat.

A nu ne schimba opțiunile 
de la o zi la alta, a respecta ceea 
ce promitem, nu numai că este 
un gest de noblețe, ci este și un 
semn pentru o anumită statură 
morală pe care o au anumiți oa-
meni, nu mulți, din păcate… De 
noi depinde ce fel de oameni 
alegem să fim în viață. Să nu ui-
tăm, însă, că doar pe o fundație 
sigură și stabilă putem construi 
trainic ceea ce ne dorim să se 
întâmple.

S` nu-l dispre]uie[ti…
Am discutat îndelung cu dascălii din şcoli primare, din gimnazii, 

din licee şi facultăţi, am organizat dezbateri pe teme ce ţinteau mo-
dernizarea învăţământului prin sporirea calităţii predării şi a tuturor 
celorlalte activităţi din programa de învăţământ. Am făcut asta pen-
tru a înţelege bine cum stau lucrurile în teritoriu şi ce e de făcut spre 
a urca niscai trepte în a face învăţământul românesc mai aproape 
de cerinţele sociale, de nevoia unei instrucţii aplicate, care să co-
respundă înnoirii şi modernităţii de la vremea aceea.

– Şi cum aţi procedat, concret, pentru a fi în pas cu epoca, spo-
rind valoarea educaţională şi dobândind un plus de valoare practică 
privind calitatea absolvenţilor şcolilor de toate profilurile?

– După ce am vizitat şi am înţeles trebuinţele şcolii româneşti 
spre a-şi îmbunătăţi calitatea predării şi a tuturor pârghiilor sale for-
mativ-educative, am fost pe la şcoli de nume bun de prin Europa. În 
ţările vecine, dar şi în cele dezvoltate. Apoi, am luat decizii care să 
facă diferenţa între elevul silitor, adesea tocilar, şi cel sârguincios, 
dedicat studiului aplicat, menit să impulsioneze dezvoltarea ţării în 
ansamblul ei.

– Ce aţi schimbat, în mod concret, în învăţământul românesc de 
la sfârşit de secol 19 şi început de secol 20?

– Am obţinut fonduri pentru a scoate şcoala din noroi la propriu 
şi la figurat. Am schimbat dascălii imorali, slab pregătiţi profesional, 
am clădit şcoli pe potriva nevoilor de şcolarizare de la momentul 
dat, ţindind şi perspectiva. Cei din minister au devenit, ca prin minu-
ne, propovăduitori ai noului în sensul cel mai bun, încât şcoala să 
devină factor de culturalizare a copiilor, să nu mai fie o corvoadă. 
Am sporit salariile dascălilor şi le-am cerut, în schimb, plus de res-
ponsabilitate şi scoruri înalte la sfârşitul de an. An de an. Şi şcoala 
a progresat vizibil cu ochiul liber, cum se spune.

– De 32 de ani, în România de azi, se perindă miniştri, se schim-
bă directori, inspectori, vin tot felul de diriguitori de tot felul, creând 
impresia că aduc plusul necesar în educaţie. Cum se văd de acolo, 
„de sus”, aceste schimbări/transformări care, de la an la an, par a fi 
mai bune, dar nouă ne par o luptă pentru supremaţie. Ce ziceţi de 
toate astea?

– Sunt şi progrese în pas cu Europa civilizată, mai ales de când 
aţi intrat în clubul select numit „Uniunea Europeană”. Progresele vin 
mai greu, de parcă ar fi scoase cu forcepsul din natura învăţămân-
tului ce ţine pasul cu realităţile momentului. Sunt încă rămâneri în 
urmă. Dar ceva aş spune, iar asta am spus-o, răspicat, şi la vremea 
mea: „Şcoala va fi şcoală când statul va fi stat, iar omul va fi om”.
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