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COLECTĂ PENTRU 
REPARAREA ȘI 

ZUGRĂVIREA BISERICII
În anul Centenarului Marii Uniri, când aniversăm 

împlinea visului de veacuri al poporului român, acela 
de a reuni sub oblăduirea aceluiași steag provinciile 
românești, Biserica Ortodoxă Giarmata Vii – Überland 
își are și ea sărbătoarea ei. Anul acesta se împlinesc 
80 de ani de când creștinii ortodocși și-au durat Bise-
rică. Cu multe nevoințe și cu multe poticneli, părin-
tele Filip Doboș a reușit să aducă la lumină dorința 
exprimată cu lacrimi, de locuitorii acestor meleaguri, 
de a avea un loc în care să-și plece genunchiul pentru 
rugăciune.

De-a lungul timpului, sub influența factorilor de 
mediu, construcția s-a deterioratm necesitând anu-
mite reparații periodice la tablă, tencuieli exterioare 
și zugrăveli. Ultima reparație majoră a clădirii s-a rea-
lizat în urmă cu 25 de ani, în anul 1993.

În aceste condiții, conducerea Parohiei a început 
demersurile pentru reparații complete la exteriorul 
Bisericii parohiale. Suma totală necesară efectuării 
lucrărilor mai sus menționate este de 79.589,68 lei, 
conform proceselor verbale de selecție a ofertelor, 
ce presupune schimbarea ferestrelor existente din 
anul 1950 și reparații exterioare complete, urmate 
de zugrăveli ale fațadelor și turnului. Parohia Orto-
doxă Giarmata Vii a solicitat un sprijin financiar Con-
siliului Local Ghiroda, care prin HCL nr. 162 din 20 
iunie 2018 ne-a acordat suma de 64.000 lei, urmând 
ca Parohia Ortodoxă Giarmata Vii să acopere suma 
de 15.589,68 lei.

În aceste condiții, vă rugăm cu toată stăruinţa să 
contribuiţi, în măsura posibilităţilor financiare, la re-
alizarea lucrărilor de renovare a Bisericii, pentru a în-
tâmpina cu haină nouă și binecuvântată sărbătoarea 
Centenarului Marii Uniri și aniversarea de 80 de ani a 
Bisericii noastre.

Mulţumim tuturor celor care au  contribuit până 
în prezent, așteptăm în continuare donaţiile dumnea-
voastră, rugând pe Bunul Dumnezeu să va răsplăteas-
că însutit dragostea pe care o arătaţi pentru Sfânta 
Biserică. 

Preot VASILE D. SUCIU

ÎNCHEIEREA SESIUNII A 
VII-A A CERCULUI DE 
PICTURĂ PE STICLĂ

Duminică, 9septembrie 2018

va avea loc sărbătorirea
HRAMULUI BISERICII ORTODOXE 

GIARMATA VII - ÜBERLAND
precum şi tradiţionala
RUGĂ BĂNĂŢEANĂ

Vă aşteptăm cu multă bucurie!

RUGA SATULUI

GIARMATA VII

INVITAȚIE
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EDITORIAL

CENTENARUL FĂURIRII ROMÂNIEI MARI (III) 
CONSILIUL NAȚIONAL ROMÂN. 

 PREGĂTIRILE PENTRU MAREA ADUNARE DE LA ALBA-IULIA
Sub presiunea demonstrațiilor de stradă, atât la Vie-

na cât și la Budapesta, cele două capitale ale Monarhiei 
Austro-Ungare, guvernele au demisionat iar consiliile na-
ționale constituite proclamă republica ca formă de guver-
nământ. Și fruntașii români pășesc hotărât pe calea orga-
nizării. În urma mai multor întâlniri, în noaptea de 30 spre 

31 octombrie 1918, reprezentanții Partidului Național Ro-
mân și ai Secției române a Partidului Social Democrat din 
Ungaria constituie Consiliul Național Român Central care 
urma să coordoneze activitatea viitoare a românilor arde-
leni, bănățeni, crișeni, sătmăreni și maramureșeni. 

Între timp, delegații români bucovineni din Parlamentul 
din Viena s-au constituit în Consiliul Național Român din 
Austria. Împreună cu delegații din Dieta Bucovinei și alți re-
prezentanți ai populației din zonă se întrunesc la Cernăuți 
alegând  Adunarea Constituantă. Cu acest prilej, s-a votat o 
moțiune care exprima voința de unire cu România. Întrucât 
în mai multe localități situația scăpase de sub control, au-
toritățile locale au solicitat sprijin guvernului român, care a 
trimis trupe pentru restabilirea ordinei. Pentru ca locuitorii 
bucovineni să-și poată exprima voința, a fost ales, pe baze 
plebiscitare, un  Congres general. Întruniți, la 15/28 no-

iembrie 1918, membrii acestuia (74 români, 13 ucrainieni, 
7 germani și 6 polonezi) au votat în unanimitate unirea cu 
România. 

La începutul lunii noiembrie 1918, în numeroase lo-
calități ardelene, bănățene, crișene, sătmărene și mara-
mureșene, reprezentanții vechiului regim, simțindu-se 
în nesiguranță, și-au părăsit posturile. Pentru înlăturarea 
anarhiei și restabilirea ordinei publice comunitățile și-au 
constituit consilii și gărzi naționale. Având în vedere faptul 
că vechea administraţie nu mai putea controla situaţia în 
cea mai mare parte a spațiului locuit de români, tot mai 
mulți fruntași locali  solicitau puterea politică și militară în 
vederea preluării administraţiei în zonele locuite în majori-
tate de români. „Noi însă am dori mult, tocmai în interesul 
evitării oricărei neînțelegeri, ca această executivă să treacă 
în mod clar și în forme legale asupra noastră prin Consiliul 
Naţional Român Central, care e chemat a dispune de în-
treg teritoriul locuit de români. Noi, numai pe răspundere 

proprie putem pacifica poporul nostru, iar pentru a putea 
împlini această datorinţă avem trebuinţă de autorităţile 

Mandat cu care locuitorii satului Bujoru (azi Traian Vuia) 
l-au împuternicit pe Teodor Bejinar să-i reprezinte la Marea 

Adunare Națională de la Alba Iulia
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legale”1 , consemna, la 12 noiembrie, cunoscutul publicist 
lugojean  Valeriu Braniște. În acest sens,  liderii români, în-
truniţi într-o ședinţă a Consiliului Naţional Român Central, 
propun  întreprinderea unui demers energic pe lângă gu-
vernul maghiar. Vasile Goldiș este împuternicit să redacte-
ze o notă diplomatică ultimativă în care să solicite puterea 
deplină de guvernare asupra teritoriilor din 23 comitate 
locuite de români. În cazul acceptării demersului, liderii ro-
mâni garantau ordinea publică, siguranţa averii și a vieţii, 
în caz contrar, responsabilitatea revenea guvernului ma-
ghiar. Modalităţile de predare a puterii urma să fie stabilite 
de către o comisie mixtă. Sediul guvernului român urma 
să fie stabilit la Sibiu. Răspunsul era așteptat până la ora 
6. p.m. a zilei de 12 noiembrie. Răspunsul guvernului din 
Budapesta la această acţiune politică a venit mai întâi cu 
o amânare de 12 ore, apoi prin trimiterea unei delegaţii, 
în frunte cu sociologul Jászi Oszkár, ministrul naţionali-
tăţilor. Sosită cu un tren special în dimineaţa zilei de 13 
noiembrie, delegaţia maghiară a propus începerea tratati-
velor la ora 11,30, în biroul comisarului guvernamental dr. 
Várjássy Lajos de la Prefectura locală. Dialogul a început 
într-o atmosferă tensionată. De la început discuţiile au fost  
contradictorii. Înainte de a se stabili ordinea de zi, Ștefan 
Cicio Pop a comunicat faptul că din informaţiile sosite pe 
adresa Consiliului Naţional Român Central rezultă că din 
mai multe localităţi ale Transilvaniei și Banatului au sosit 
știri referitoare la maltratarea și uciderea unor locuitori de 
naţionalitate româna. Jászi a promis că autorităţile vor cer-
ceta toate actele reprobabile iar  cei găsiţi vinovaţi vor fi 
pedepsiţi. După ce a ascultat solicitările românilor, Jászi a 
propus constituirea provizorie, până la Conferinţa de pace, 
a unor blocuri naţionale cu guvernare proprie pe întreg 

1  Drapelul, XVIII, nr. 116, din 30 octombrie/12 noiembrie 1918
2  Drapelul, XVIII, nr. 119, din  6/19 noiembrie 1918

teritoriul Transilvaniei și Banatului care urmau să funcţio-
neze în cadrul hotarelor Ungariei. El a accentuat faptul că 
aceste noi entităţi puteau să se constituie într-un scut în faţa 
pericolului comunist. Delegaţii români au solicitat suspenda-
rea discuţiilor până a doua zi pentru a studia cu atenţie aces-
te propuneri. La reluarea tratativelor, liderii români, la care se 
alăturase și Iuliu Maniu, în prezenţa de această dată și a re-
prezentanţilor șvabilor bănăţeni, au comunicat faptul că nu 
pot accepta soluţia propusă. Dialogul celor două delegaţii a 
continuat în aceeași atmosferă tensionată. Văzând că nu se 
poate ajunge la consens, șeful delegaţiei maghiare a făcut 
o nouă propunere potrivit căreia guvernul său era de acord 
ca românii să preia administraţia orașelor și a comitatelor în 
care erau majoritari, dar cu condiţia ca legile existente să fie 
păstrate în mod provizoriu, iar funcţionarii, cu excepţia pre-
fecţilor și a comisarilor guvernamentali, să nu fie înlocuiţi. Și 
această ofertă a fost respinsă cu toată hotărârea de către re-
prezentanţii românilor care au solicitat recunoașterea suvera-
nităţii absolute asupra teritoriilor puse în discuţie. La sfârșitul 
tratativelor, delegaţia maghiară a organizat o conferinţă de 
presă iar românii au dat un comunicat prin care opinia publi-
că era anunţată de eșecul tratativelor. Relatând despre acest 
eșec, corespondentul gazetei lugojene Drapelul  consemna: 
„Ne despărţim deolaltă și fiecare parte vom porni pe calea 
noastră proprie, așa după cum ne dictează interesele propriei 
noastre ocârmuiri independente și ale libertăţii noastre naţi-
onale pentru că noi nu voim să fim luaţi în picioare de eveni-
mente și să ajungem unde nu voim să mergem, ci vom căuta 
să stăpânim noi cursul evenimentelor ce ne privesc pe noi”2. 

Prof.univ.dr. VASILE DUDAȘ, CS I
Acad. PĂUN ION OTIMAN

Declarația de independență a Transilvaniei adoptată de Comitetul executi al Partidului Național Român din Transilvania 
în ședința din 12 octombrie 1918 de la Oradea, citită în Parlamentul maghiar de dr. Alexandru Vaida Voevod
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 POATE NU ȘTIAȚI...

Pagină realizată de asistent medical LĂCRIMIOARA TOMIUC

PLANTE MEDICINALE 
ȘI AROMATICE

PĂTRUNJEL
Pătrunjelul este o plantă erba-

cee medicinală, aliment și condi-
ment, cultivat în majoritatea zo-
nelor de relief în ţara noastră, care 
provine din pătrunjelul sălbatic de 
pe ţărmul Mării Mediterane.

Planta are rădăcina pivotantă, 
conică sau alungită, de culoare 

alb-cenușie, cu gust dulce și miros 
plăcut aromat.

Tulpina floriferă a pătrunjelului 
este înaltă până la 130 cm, are for-
ma cilindrică, este ușor striată și ra-
mificată chiar de la bază. Frunzele 
sunt lucioase pe partea superioară 
și au un miros caracteristic extrem 
de plăcut.

Deseori, pătrunjelul este 
subapreciat, deși are importante 
calităţi nutritive și paleative. Ma-
joritatea oamenilor nu cunosc be-
neficiile sale și îl folosesc deseori 
pentru a decora diverse tipuri de 
mâncăruri. Frunzele de pătrunjel 
conțin un ulei volatil bogat în apiol 
și alți derivați fenolici; mai conțin 
furanocumarine și flavonozide. Da-
torită efectului spasmolitic, vasodi-
latator și diuretic se utilizează em-
piric în boala hipertensivă, în unele 
țări servind și la obținerea de medi-
camente. În doze mai mari și între-
buințate timp îndelungat, frunzele 
pot fi toxice.

În calitate de condiment se uti-
lizează cantități mici și nu prezintă 
nici un pericol. Empiric se utilizea-
ză și rădăcinile.

Acum, în plină vară, cu toții o savu-
răm. Tuturor ne place înghețata, dar v-ați 
întrebat vreodată când a apărut ea? 

Se pare că primul care a avut o 
”idee rece” a fost Tiberius Claudius 
Drusus Germanicus, vestitul împă-
rat Nero (54-68 e.n.), căruia îi plăcea 
peste măsură ”zăpada dulce”. Este 
cunoscut obiceiul pe care îl avea de 
a-i trimite pe cei mai rapizi soldați în 
munți pentru a aduce zăpadă, pe care 
apoi o amesteca cu fructe proaspete. 
După moartea lui Nero, ”desertul” său 
a dispărut.

Înghețata a reapărut tot în Italia, pe 
la 1295, când celebrul călător venețian 
Marco Polo s-a reîntors din călătoria 
pe care a făcut-o în Orient. De acolo 
a adus o rețetă dulce, de lapte rece cu 
fructe, pe care voia să o răspândească 
în Italia. Dar ideea nu a avut succes, așa 
că a rămas nevalorificată. 

În secolul al XVI-lea, în Toscana, co-
merciantul Bernardo Botanelli a fabri-
cat prima înghețată casată. Succesul a 
fost deplin și produsul s-a răspândit în 
întreaga Italie. Odată cu venirea Cateri-
nei de Medici în Franța, înghețata a de-
venit cunoscută rapid în toată Europa.

Dar adevărata istorie a înghețatei 
nu se încheie aici. Întâietatea în des-
coperirea acesteia este mult dispu-
tată cu americanii, care susțin că ar fi 
primii care au inventat-o.

Fără să știe, Jacob Fouselle, un lăp-
tar sărac din Baltimore, a descoperit 
o adevărată minune, din cauza căreia 
este considerat de mulți ”nașul” înghe-
țatei. Într-o zi s-a întâmplat să-i rămâ-
nă mai mult lapte nevândut și pentru 
a nu-l arunca, a făcut din el o cremă. 
Cumpărătorii, însă, nu au apreciat-o. 
Atunci lui Fauselle i-a venit ideea să 
răcească crema și vânzările i-au mers 
din plin. Produsul său a revoluționat 
”Lumea nouă” și a schimbat radical 
statutul lăptarului, care nu mai era un 
sărac vânzător, devenind unicul și cel 
mai mare producător de înghețată. 
Comercianții din împrejurimi stăteau 
zile în șir la coadă, pentru a obține mi-
raculoasa cremă. Secretul rețetei a fost 
apoi preluat de fiul său. De atunci au 

apărut foarte multe elemente în fabri-
carea înghețatei. Aceasta a fost îmbu-
nătățită cu noi materiale, oferind posi-
bilitatea alegerii dintr-o bogată gamă 
de gusturi și forme.

Cea mai deosebită înghețată a 
apărut la Chicago, la Expoziția Uni-
versală a Alimentelor. Aceasta era de 
dimensiuni foarte mari și, incredibil, 
unsă cu unt (!!!) și se punea pe foc. As-
tăzi, această înghețată este cunoscută 
sub numele de ”baked Alaska” și este 
cea mai apreciată în Statele Unite.

Fabricarea înghețatei a cunoscut 
un nou succes odată cu apariția ma-
șinilor automate. În prezent, pe piață 
există mii de sortimente de înghețată 
pe primele locuri aflându-se cele de 
vanilie și ciocolată. Cei mai mari pro-
ducători de înghețată din lume sunt 
americanii, în timp ce în Europa pe 
primul loc se află italienii. 

Încă o curiozitate legată de înghe-
țată: cea mai mare cupă de îngheța-
tă a fost preparată la 24 iunie 1988, 
în Edmonton (Canada), de angajații 
firmei Palm Dairies, conduși de Mike 
Rogiani. Greutatea cupei a fost de 
24,909 tone, ceea ce a permis ca în 
ea să încapă 20.270 kg înghețată, 
4.394,4 kg sirop și 243,7 kg material 
ornamental.

Sursa: Almanah Agenda

O ”IDEE RECE”  
CARE A ADUS ”BANI CALZI”
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An de an, fiii și urmașii foștilor lo-
cuitori ai satului Nadăș se întâlnesc 
în vatra satului străbun, în jurul sin-
gurului edificiu rămas în picioare, 
Biserica Ortodoxă. Aciuiți prin satele 
de prin apropiere sau chiar în metro-
pola timișană, ei nu-și uită obârșia și 
asteaptă an de an această sărbătoare, 
care le oferă, pentru o zi, reîntâlnirea 
cu trecutul atât de bogat în frumuseți 
de mult apuse, povestite cu multă în-
suflețire în avlia Bisericii cu cei pe care 
nu i-au mai văzut de un an de zile sau, 
poate chiar, de când au plecat în be-
jenie.

Sărbătoarea de anul acesta a întâl-
nirii fiilor satului Nadăș s-a ținut într-o 
zi frumoasă de duminică, în prima zi a 
lunii cuptor, ce a stat sub semnul bu-
curiei întâlnirii „fraților împreună”.

Inițiativa tinerilor, anunțată cu un 
an înainte, a început să dea prime-
le roade. Arhiepiscopia Timișoarei a 
aprobat înfințarea Filiei Nadăș, apar-
ținând de Parohia Herneacova, sub 
administrarea părintelui paroh Sorin 
Frujină. Filia Nadăș are cont bancar 
separat, prin care s-au derulat și se 
derulează sumele primite ca donații 
sau sponsorizări în vederea realizării 
lucrărilor preconizate. Până în pre-
zent s-au realizat lucrări importante 
de consolidare a lăcașului de cult: 7 
structuri în fundație și betonate de 
preluare a contraforților, 7 contraforți 
armați și betonați pentru susținerea 
zidurilor existente, zidirea absidei de 
miazănoapte a Altarului și centuri 
complete armate și betonate, în jurul 
turnului, peste Naos și Altar. Pentru re-
alizarea acestor lucrări s-au folosit ur-
mătoarele materiale: peste 45 mc de 
beton, 3 tone de fier, 6 mc de scându-
ră, dulapi, grinzi și materiale mărunte: 
cuie, sârmă etc. În pivința costurilor 
de execuție: materiale și manoperă, 
suma se ridică la aproximativ 10.000 
de euro (45.000 lei). Ținând cont că la 
începutul lucrărilor propriu-zise am 
dispus doar de jumătate din sumă – 
20.342 lei, contributorul principal și 
sufletul acestei acțiuni rămâne dl Sar-
chiz Mihai jr., la care ne-am pliat și noi, 
cei din comitetul de initiativă, precum 
și alți oameni de bine, după puterile și 
posibilitățile noastre. 

Tuturor celor care au contribuit cu 
bani, materiale, zile muncă le mulțu-
mim și rugăm pe Bunul Dumnezeu să 
răsplătească dragostea și jertfelcicia 
celor ce au sprijinit și sprijină acest 
proiect.

Mai sunt etape importante pentru 
încheierea lucrărilor de consolidare a 
zidurilor Bisericii din Nadăș: A doua 
centură de consolidare a turnului, 
acoperirea turnului, acoperirea cen-
turilor de peste ziduri și conservarea 
lucrărilor executate, dar cu încredere 
în Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor 
nădăjduim că vom izbuti să finalizăm 
acest proiect de suflet al nădășeni-
lor, pentru a da mărturie peste sute 
de ani că aici A FOST și ESTE Biserica 
Domnului și fericiți sunt cei ce locu-
iesc în Casa Lui (Psalmul 84, 4).

Nu-mi rămâne decât să vă îndemn 
în continuare din tot sufletul: Hai-
deți să salvăm împreună Biserica din 
Nadăș, donând fiecare cât îl lasă ini-
ma!

Puteți depune donațiile dvs. di-
rect în contul Filiei Nadăș: RO87 BRDE 
360SV160 1076 3600, sau prin inter-
mediul persoanelor de contact: Preot 
Sorin Frujină: 0732 572 240; Preot Va-
sile Suciu: 0744 604 975; Sarchiz Mihai 
jr.: 0736 885 712; Coțofrei Sorin: 0723 
897 129; Filimon Vasile: 0754 574 730.

Dumnezeu să binecuvinteze pe 
cei ce zidesc Biserica Domnului!

Preot VASILE D. SUCIU

ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A FIILOR SATULUI NADĂȘ
Împreună (re)zidim Biserica din Nadăș
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Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă!
 Pierre de Coubertin

Șahul este sportul minţii omului.
De ce e bine ca părinţii să-și de-a copiii la șah? Șahul 

este un sport care nu-ți dezvoltă foarte mult musculatura, 
dar iţi dezvoltă foarte mult gândirea și creierul. În primul 
rând, copilul învaţă cum să se comporte în viaţă, învaţă 
cum să-i perceapă pe alţii și cum să se perceapă

pe el, învaţă cum să-și vadă greșelile pe care le face în 
viaţă, cum să se analizeze sau autoanalizeze, este foarte 
importantă autocunoașterea.

Șahul te ajută să te descoperi pe tine, ca om, te ajută să 
te organizezi în viaţă, să-ți asumi și lucrurile bune, și lucru-
rile mai puţin bune.

Este extraordinar ce poţi spune despre un om atunci 
când joci șah cu el, iar copiii trebuie să înveţe să-i citească 
pe oameni.

Șahul îţi dezvoltă gândirea foarte mult, din toate colţuri-
le ei, a partidei și a vieţii înainte de a acţiona și aceasta este 
foarte important în viaţă, să te gândești foarte bine înainte 
de a acţiona la succes sau la riscul jocului sau al vieţii.

Șahul te învaţă să greșești, te învaţă să te bucuri atunci 
când ai câstigat, sau când ai o ealizare. Important este ca 
atunci când îţi faci un bilanţ al vieţii, să-ţi contabilizezi 
numai partidele câstigate, iar cale pierdute să nu le pui la 
pierderi, ci ca experienţă de viaţă.

Șahul este cultivarea consecventă și voluntară a efortu-
lui intensiv al gândirii.

Șahul pe bună dreptate este considerat un factor edu-
cativ care contribuie la dezvoltarea gândirii și a trăsăturilor 
de caraccter. El constituie, totodată, un mijloc de recreere 
activă, studierea și practica lui fiind accesibile tuturor vâr-
stelor.

Șahul este joc, este artă, știinţă luptă și victorie. Orice 
șahist de valoare are nu numai dreptul, dar chiar datoria 
să se considere artist.

Șahul se numără printre jocurile de sport care impun 

Joi, 2 august, începând 
de la orele 11.00, a avut 
loc la Mănăstirea ,,Sfântul 
Ierarh Iosif cel Nou de la 
Partoș” din localitatea Par-
toș, cea de-a X-a ediție a 
întâlnirii monografiștilor 
bănățeni. 

Au fost prezenți la 
această activitate: pro fesori 
universitari, cercetători 
științifici, muzeografi, pro-
fesori, preoți, reprezentanți 
ai Primăriei Comunei Ban-
loc, mai mulți săteni, dar și 
monografiști din județele 
Caraș-Severin și Timiș.

Întâlnirea a debutat 
cu o slujbă de mulțumire 
oficiată de părintele ar-
himandrit Simeon Stana, 

exarhul mănăstirilor din 
Arhiepiscopia Timișoarei 
și de părintele Ioan Prisă-
cean, protopopul De tei. 
La finalul slujbei, părintele 
Simeon Stana a transmis 
celor prezenți cuvântul 
de binecuvânta re al Înalt-
preasfințitului Mitropolit 
Ioan, precum și îndemnul 
de a cultiva cultul divin, ră-
dăcină a culturii. 

Adunarea monografiș-
tilor s-a desfășurat în Cen-
trul Cultural al mănăstirii 
fiind moderată de muze-
ograful Ioan Traia de la 
Muzeul Satului Bănățean. 
Prezidiul întâlnirii a fost 
compus din: prof. univ. dr. 
Ioan Viorel Boldureanu de 

la Universitatea de Vest 
din Timișoara, CS I dr. Ioan 
Hațegan de la Institutul 
de Cercetări Socio-Umane 
,,Titu Maiorescu” al Acade-
miei Române, filiala Timi-

șoara, Dan Radosav, ma-
nagerul Muzeului Satului 
Bănățean, Lucian Trifones-
cu, primarul Comunei Ban-
loc, părintele arhimandrit 
Simeon Stana și cuviosul 
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ÎNTÂLNIREA MONOGRAFIȘTILOR 
BĂNĂȚENI LA PARTOȘ
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Prin grija P. C. Părinte Vasile D. Suciu, parohul bisericii 
cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Giar-
mata Vii, a apărut numărul pe iunie al revistei comunității 
locale ,,Vatră nouă” din așezarea din granița Timișoarei.

Cuprinsul acestui număr impresionează prin bogăție 
și diversitatea articolelor, machetare și ilustrații la care se 
adaugă colaboratori valoroși, rubrici permanente și un su-
pliment religios botezat ,,Iconostas”.

Ne vom opri la câteva însemnări considerate semnifi-
cative în Anul Comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 
1918. Editorialul ,,Centenarul făuririi României Mari (II). Mă-
răști, Mărășești, Oituz. Convenția de armistițiu” este iscălit 
de prof. univ. dr. Vasile Dudaș și Acad. Păun Ion Otiman. 
Autorii propun în continuarea studiului început în numă-
rul trecut închinat ,,Primului Război Mondial” o expunere 
cronologică a evenimentelor premergătoare Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918 între 7 iunie – 3 noiembrie.

Tot pentru a marca Marea Unire amintim articolul ,,Sân-
zienele – Sărbătoarea universală a iei românești” de pă-
rintele Vasile D. Suciu. Autorul, prezintă sărbătorirea iei în 
biserica ortodoxă din Giarmata Vii, Sfânta Liturghie a fost 
urmată de steaguri tricolore, buchete de sânziene și ia ro-
mânească care a îmbogățit serviciul religios. De menționat 
este faptul că părintele Suciu a fost unul din pionierii aces-
tei serbări a bogăției spirituale românești în lume.

O realizare concretă a administrației parohiale de la Giar-
mata Vii o reprezintă apariția ,,Parcului Bisericii Ortodoxe 
Române Giarmata-Vii – Überland Preot Filip Doboș”. La iniți-
ativa aceluiași harnic și destoinic preot paroh va fi amenajat 
un parc care să cuprindă: troița eroilor, alei, bănci, statui etc. 
Cele două ultime două materiale se regăsesc în două rubrici 
independente: ,,Tradiții” și ,,Parcul Bisericii”.

În suplimentul religios al revistei regăsim două comu-
nicări științifice ale Acad. Ioan Aurel Pop, președintele Aca-
demiei Române și a Înaltpreasfințitului Ioan, Mitropolitul 
Banatului. C. S. dr. Viviana Milivoievici realizează și o croni-
că a manifestării științifice unde au conferențiat cei amin-
tiți: ,,Congresul Internațional al Culturii Române”. În cadrul 
acesteia cronicarul mărturisește: ,,…Cultura și limba ro-
mână dau substanță ființei neamului nostru românesc să 
dăinuie și dincolo de hotarele ei. Limba este vasul sacru al 
românilor și cu acesta se îndreaptă ei, să-și astâmpere se-
tea, la izvoarele culturii și la izvorul harului lui Dumnezeu” 
(p. 10).  La acest Congres, părintele Vasile D. Suciu a expus 
referatul: ,,Promotori ai valorilor spiritului bănățean. Con-
tribuții științifice regăsite în revista ,,Vatră nouă”.

Aceste contribuții amintite sunt întregite cu alte știri și 
informații: utilitare (rubrica ,,Primăria… vă informează…”, 
proiecte culturale ale Parohiei Giarmata Vii (,,Poezia Cerului – 
Cerul Poeziei”, sport (,,Info Șah)”, cronica parohială (,,Din viața 
Bisericii”), curiozități (,,Știați că…), rețete culinare ș. a. m. d..

În variantă electronică revista poate fi accesată la adre-
sa: https://www.facebook.com/VatraNoua/photos/pcb.1
851454658282266/1851452781615787/?type=3&theater.  

Preot dr. VALENTIN BUGARIU

,,VATRĂ NOUĂ”,  
NR. 212 / 2018
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ieromonah Varlaam Almă-
janu, starețul Mănăstirii 
Partoș.

Cuvântul de bun venit 
a fost rostit de modera-
torul Ioan Traia, iar cel de 
binecuvântare a fost trans-
mis de cuviosul părinte Si-
meon Stana, care pornind 
de la Evanghelia citită la 
slujba de Te Deum (Ioan 
15, 4-7) a accentuat faptul 
că oamenii sunt mlădițele 
care au viața numai în rela-
ție cu Hristos. Cultura a dat 
cea mai frumoasă expre-
sie, cea a Filocaliei, adică 
iubirea de frumos mate-
rializată în bine; Părintele 
Varlaam, starețul mănăsti-
rii a afirmat că Mănăstirea 
Partoș reprezintă altarul 
satului, iar mormântul 
Sfântului Iosif, chivotul lui. 
Dr. Cornel Toța, fost edil 
al Banlocului, a vorbit ce-

lor prezenți despre școala 
mănăstirească de la Partoș 
atestată din veacul al XII-
lea, dar și de valorificarea 
mănăstirii printr-un turism 
spiritual. 

Profesorul Ioan Traia a 
vorbit de misiunea mono-
grafiștilor bănățeni și anu-
me: propășirea culturii tra-
diționale ca scut identitar 
în fața mișcării globaliste. 
Pornind de la o cugetare a 
lui Nicolae Iorga, care afir-
ma că fără steag de cultură 
un popor devine o gloată, 
vorbitorul a afirmat răspi-
cat credința potrivit căreia 
cultura organizează, struc-
tuează și disciplinează un 
popor.

Întâlnirea s-a încheiat 
cu o tradițională masă a 
bucuriei.

 A consemnat, preot dr. 
VALENTIN BUGARIU 

o anumită ţinută: disciplină, respectarea unui regulament.
Șahul – este o înfruntare între două gândiri și voinţe cu 

elemente de tactică și strategie care își găsesc un cores-
pondent în arta militară. În această luptă deschisă, în prin-
cipiu cu arme egale, șansele sunt de partea celui mai clar-
văzător, mai bine pregătit și care rezistă mai mult solicitării 
nervoase și psihice în timpul partidei. Șahul cultivă răbda-
rea, care din păcate este o problemă foarte importantă a 
copiilor zilelor noastre. Răbdarea este virtutea supremă.

O minte sănătoasă într-un corp sănătos !
În concluzie, dragi părinţi responsabili de educaţia co-

piilor, mai bine ȘAH decat TABLETĂ.
Prof.CLAUDIA VLAICU

Director, Școala Gimnazială Ghiroda
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În 18 iunie 2018 a fost ultima șe-
dință de lucru a Cercului de pictură 

”Icoana, fereastră spre cer” din sesi-
unea a VII-a.

A fost o sesiune rodnică. Au termi-
nat cursul 32 de copii cu 32 de lucrări.

Anii au trecut, copiii au crescut. 
Mulți din cei ce au urmat cursul de 
pictură în sesiunile trecute au depășit 
deja vârsta de încadrare a cercului, în-
tre 5-15 ani. Acum au venit mulți copii 
noi, mai mici, deci începători.

Cu toate acestea, au deprins repe-
de tainele picturii pe sticlă, fiind cu-
minți și ascultători la explicațiile date 
de doamna profesor de specialitate.

Au ieșit icoane frumoase din mâ-
nuțele lor, în funcție de vârsta și în-
demânarea fiecăruia.

Cursurile au fost gratuite pe baza 
parteneriatului cultural dintre Paro-
hia Ortodoxă Giarmata-Vii și Primă-
ria Ghiroda, iar pregătirea de speci-
alitate a fost coordonată de doamna 

profesor Nicoleta Spătar, de la Liceul 
de Arte Plastice Timișoara, ajutată 

de doamna asistent coordonator Lă-
crimioara Tomiuc, doamna profesor 

Monica-Tania Suciu, studenți de la 
Facultatea de Arte și Design și elevi 
ai Liceului de Arte Plastice Timișoara. 

Și această sesiune de cursuri, ca 
și celelalte sesiuni, este rezultatul 
parteneriatului dintre Parohia Orto-
doxă Giarmata-Vii, repezentată de 
preot Vasile Suciu (inițiator al acestui 
proiect), Liceul de Arte Plastice din 
Timișoara, reprezentat de doamne-
le profesoare Veronica Adorian și 
Nicoleta Spătar (coordonator curs), 
Facultatea de Arte și Design Timișoa-
ra, reprezentată de domnul decan 
conf. univ. dr. Vică Adorian, Școala cu 
clasele I-VIII Ghiroda, structură Giar-
mata-Vii, reprezentată de doamna 
director al Școlii Gimnaziale Ghiro-
da, prof. Claudia Vlaicu, Grădinița PP 
Giarmata-Vii, reprezentată de doam-
na profesor Monica-Tania Suciu și 
Primăria Ghiroda, reprezentată de 
domnul primar Ionuț Stănușoiu.

Roadele muncii micilor iconari, respec-
tiv icoanele pictate de ei, au fost ex-

ÎNCHEIEREA SESIUNII A VII-A A CERCULUI 
DE PICTURĂ PE STICLĂ
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puse începând din 24 iunie 2018 în 
Biserica Ortodoxă din Giarmata-Vii, 
unde au fost sfințite de preot paroh 
Vasile Suciu și unde au putut fi văzute 
o perioadă de timp mai lung, de fami-
liile lor, de toți enoriașii bisericii.

Dat fiind că acum e perioada va-
canței, când mulți copii sunt plecați, 
vernisajul expoziției va fi în perioa-
da de început a școlii, când cu toții 
se vor întoarce acasă. Atunci, într-o 
atmosferă sărbătorească, copiii vor 
primi icoanele făcute de ei spre a le 
duce la casele lor.

2018 - Anul centenarului Marii 
Uniri, an decretat de Patriarhia Ro-
mână ca fiind an al unității de credin-
ță și neam și an al făuritorilor Marii 
Uniri, simbolic acest lucru s-a vrut să 
fie marcat și pe icoanele făcute de 
copiii comunității noastre.

Într-un colț al icoanei se poate 
vedea pictată o floare tricoloră dea-
supra numelui țării noastre și a cifrei 
100, să le fie amintire peste ani lor și 
generațiilor viitoare.

Vacanță plăcută le dorim copiilor 
și îi felicităm pe toți pentru rezulta-
tele obținute și pe părinții lor ce cu 
drag i-au îndemnat spre a veni să 
învețe pictura de icoane pe sticlă, 
unde trebuie să dai dovadă de gin-
gășie, meticulozitate, dragoste și 
credință către Dumnezeu, pentru a 
realiza asemenea obiecte de cult.

Credem că suntem în asentimen-
tul tuturor și așteptăm cu nerăbdare 
o nouă sesiune cu câți mai mulți co-
pii, dornici să aducă slavă lui Dumne-
zeu prin munca mâinilor lor. 

Cei care au absolvit sesiunea a VII-a 

a Cercului de pictură pe sticlă sunt:
1. Bandula Sandra, 13 ani - IISUS RĂS-
TIGNIT
2. Bălan Sabina, 12 ani - ÎNĂLȚAREA 
LUI IISUS
3. Câmpean Luca, 10 ani - ÎNĂLȚAREA 
LUI IISUS
4. Cincu Giorgiana, 9 ani - ÎNĂLȚAREA 
LUI IISUS
5. Cincu Miruna, 11 ani - MAICA DOM-
NULUI ÎNDURERATĂ 
6. Chindriș Ariana Nicolet, 10 ani - MAI-
CA DOMNULUI ÎNDURERATĂ

7. Chioran Daria, 13 ani - MAICA DOM-
NULUI CU PRUNCUL
8. Constanda Denisa, 15 ani - MAICA 
DOMNULUI CU PRUNCUL
9. Cristoi Andrei, 9 ani - CINA CEA DE TAINĂ
10. Dumitru Alessandra, 8 ani - IISUS 
PANTOCRATOR
11. Gabor Adelina, 7 ani - IISUS PAN-

TOCRATOR
12. Gabor Daniel, 12 ani - MAICA 
DOMNULUI ÎNDURERATĂ
13. Huică Ianis, 8 ani - SFINTII APOS-
TOLI PETRU SI PAVEL
14. Huică Ionuț, 12 ani - BUNAVESTIRE
15. Iovan Darius, 9 ani - SFÂNTA TREIME
16. Iovi Larisa, 4 ani - MAICA DOMNULUI 
CU IISUS RĂSTIGNIT
17. Lenart Alessia, 10 ani - MAICA 
DOMNULUI CU PRUNCUL
18. Lupuț Bogdan, 13 ani - IISUS RĂS-
TIGNIT
19. Militaru Iulia, 6 ani - ADAM SI EVA
20. Milutin Ana, 8 ani - MAICA DOM-
NULUI ÎNDURERATĂ
21. Milutin Paul, 12 ani - MAICA DOM-
NULUI CU PRUNCUL
22. Olteanu Andrei, 12 ani - SFÂNTA 
TREIME
23. Panc Karina Nicoleta, 7 ani - IISUS 
PANTOCRATOR
24. Pop Alexandru, 10 ani - BUNAVESTIRE
25. Pop Eduard, 8 ani - MAICA DOM-
NULUI ÎNDURERATĂ
26. Răchitan Florin, 7 ani - IISUS RĂS-
TIGNIT
27. Răchitan Camelia, 13 ani - CINA 
CEA DE TAINĂ
28. Scânteie Sofia, 7 ani - ÎNALȚAREA 
LUI IISUS
29. Seculin Stefanie, 6 ani - MAICA 
DOMNULUI ÎNDURERATĂ

30. Șerban David, 12 ani - MAICA 
DOMNULUI CU PRUNCUL
31. Ștefanache Ramona, 13 ani - 
ADAM SI EVA
32. Takacs Elisa, 10 ani - MAICA DOM-
NULUI ÎNDURERATĂ

LĂCRIMIOARA TOMIUC
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* Comunicare științifică susținută în cadrul Congresului Internațional al Culturii Române, Ediția I, Unitatea limbii și culturii române, Timișoara, 
14 – 16 iunie 2018, organizat de Academia Română – Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, în colaborare cu Consiliul 
Județean Timiș, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia, Societatea Enciclopedică a Banatului, Consiliul Local și Primăria Comunei 
Giroc, publicată în volumul îngrijit de acad. Păun Ion Otiman, conf. univ. dr. Ioan David, prof. univ. dr. Crișu Dascălu, conf. univ. dr. Bogdan Mihai 
Dascălu, CS, dr. Viviana Milivoievici (coordonatori),  Unitatea limbii și culturii române – Lucrările prezentate la Congresul Internațional al Culturii 
Române, Ediția I,  Editura Academiei Române și Editura David Press Print, Timișoara, 2018, p. 563 - 573, ISBN 978-606-999-028-5.

PROMOTORI AI VALORILOR SPIRITUALE BĂNĂȚENE.
 CONTRIBUȚII ȘTIINȚIFICE REGĂSITE ÎN REVISTA 

„VATRĂ NOUĂ”*

Résumé
Les médias ruraux sont souvent réticent à l’idée de contri-

butions scientifiques de chercheurs locaux ou de proximite. Il 
y a sans aucun doute une percée après des symposiums, con-
férences, congrès, index (par exemple, ISI - Web of Science) ou 
des contributions d’études précieuses dans des revues spéci-
alisées, également indexées par BDI (ISI, ATLA, Religion and 
Theological Abstracts, ERIH, Scopus, EBSCO, JSTOR, ProQuest, 
CEEOL, Index theologicalus et ainsi de suite). Cette attitude 
se trouve légitime, plus particulièrement chez les jeunes cher-
cheurs qui présentent leur rapports annuels de recherche, 
ils sont tenus de présenter des travaux scientifiques sur une 
période et doivent avoir un minimum d’études, évidemment 
indexé. Comme le rédacteur en chef du magazine mentionné 
dans le titre, j’ai souvent fait face à ces lacunes. Sans aucun 
doute, il reste un objectif pour nous d’indexer notre magazi-
ne dans des bases de dates internationales et ainsi être plus 
attrayant pour les contributeurs potentiels. Malgré le fait que 
le magazine « nouveau foyer » n’est pas indexé dans une base 
de dates au cours des ces 18 années de notre existence. Nous 
apprécions d’avoir apporté une contribution précieuse dans 
le domaine du spirituel, culturel et historique etc... Ces cher-
cheurs reconnus par leurs écrits dans le monde entier et qui 
ont travaillé (apparemment sans indexation ) au coeur d’un 
authentique village de Banat - Giarmata-Vii.

Mots-Clés: Giarmata Vii, Banat, Timisoara, la culture eth-
nographique, l’église.

Rezumat
Presa rurală este adeseori vitregită de contribuții științifice 

ale unor cercetători fie locali, fie din localitățile din proximita-
te. Există – fără îndoială – o goană după bifarea unor simpo-
zioane/conferințe/congrese/ indexate (de pildă, ISI – Web of 
Science) sau contribuții cu studii valoroase în reviste de spe-
cialitate, de asemenea indexate BDI (ISI, ATLA, Religion and 
Theological Abstracts, ERIH, Scopus, EBSCO, JSTOR, ProQu-
est, CEEOL, Index theologicus ș.a.m.d.). Atitudinea aceasta o 
găsim legitimă, mai cu seamă în rândul tinerilor cercetători 
care, somați de Rapoartele anuale de cercetare, sunt datori 
să prezinte activitatea științifică pe o anumită perioadă de 
timp și care trebuie să aibă în portofoliu un număr minim 

de studii… evident indexate. În calitatea de redactor-șef al 
revistei evocate în titlu, m-am confruntat deseori cu aceste 
neajunsuri. Fără îndoială, rămâne un obiectiv și pentru noi în 
a indexa revista noastră în bazele de date internaționale și, 
astfel, să fie mai atrăgătoare pentru potențialii contributori. 
În ciuda faptului că revista „Vatră nouă” nu este indexată în 
vreo bază de date, în cei 18 ani de existență ne(m)-am bucu-
rat de contribuții valoroase în tărâm spiritual, cultural, istoric 
etc. Acești promotori, recunoscuți de altfel prin scrierile lor în 
țară și în străinătate, au ostenit (aparent fără plata indexării) 
în vatra unui sat autentic bănățean – Giarmata Vii - Uber-
land.

Promoteurs des valeurs spirituelles Banat.
Contributions scientifiques trouvées dans „Le nouveau foyer”

Preot VASILE D. SUCIU
Arhiepiscopia Ortodoxă a Timișoarei
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Introducere. Repere 
istoriografice

Presa bănățeană a jucat un rol 
esențial în viaţa românilor1. Ea a re-
flectat neajunsurile social-culturale, 
economice și spirituale ale epocii, 
însă și eforturile românilor pentru 
desăvârșirea statului naţional unitar 
român2. Presa din Banatul istoric din 
ultimele două secole a fost complexă 
și a evidențiat necesarul unei soci-
etăţi moderne, fiind preocupată de 
performanţă profesională și activitate 
culturală și spirituală3. 

Înainte de septembrie 2000, când 
și noi am început să aducem modeste 
contribuții presei bănățene, am par-
curs gazetele românești de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea și începutul secolu-
lui al XX-lea. Am sesizat evoluţia aces-
tora de la cele cu tematică generală, 
la cele care prezintă tematici speciale 
pentru diferite categorii sociale și pro-
fesionale. Am remarcat faptul că, deși 
Banatul se afla sub dominaţie străină, 
intelectualitatea bănăţeană a reușit să 
pună bazele solide și permanente ale 
presei scrise în această regiune.

Ne-am inspirat din presa vremii, 
însă și din lucrările istoriografice care 
au analizat presa bănăţeană. Pe lângă 
cele două culoare de cercetare, o altă 
sursă de informare asupra ziarelor bă-
năţene apărute, de pildă, la începutul 
secolului al XX-lea sunt dicţionarele4. 
Dicționarele prezintă în ordine alfabe-
tică publicaţii periodice și neperiodice 
apărute în spațiul românesc. Fiecare 
publicaţie este prezentată în aceste 
dicţionare. Ne sunt oferite o serie de 
informaţii: titlul și subtitlul publicaţi-
ei, intervalul și localitatea de apariţie, 
periodicitatea și aparatul redacţional, 
formatul ziarului ș.a.m.d. Aceste lucrări 
ne-au oferit o imagine de ansamblu 
asupra publicaţilor în limba română. 

Pentru acest culoar de cercetare 
științifică, teza Istoria presei româ-

1  Vezi Ioan David, Presă și cultură, Editura David Press Print, Timișoara, 2012, 265 p.
2  Alin Cristian Scridon, David Voniga – omul vieţii spirituale și culturale timișorene. „Revista Preoţilor” în Istorie și cultură în Banat, Editura 

Brumar, Timișoara, 2013, p. 220-241.
3  Idem, Şcoala noutestamentară din Banatul istoric. 1867-1918. Mentalităţi. Repere exegetice bănăţene. Interacţiuni istorice, socio-culturale 

şi confesionale, Prefaţă: Prof. Univ. Dr. Ioan Munteanu și Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, Editura Jate Press, Szeged, Ungaria, 2017, pp. 288-320.
4  Nerva Hodoș, Alexandru Sadi Ionescu, Publicaţiunile periodice românești, București, 1913; Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Dicţiona-

rul presei românești, Editura Știinţifică, București, 1995; Ion Hangiu, Dicţionar al presei literare române, Editura Fundaţiei Culturale Românești, 
București, 1996; Costa Roșu, Lexiconul jurnalisticii românești din Iugoslavia, Editura Libertatea, Pancevo, 1998.

5  Vasile Popeangă, Presa pedagogică din Transilvania. 1860-1918, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1966, p. 317.
6 Olimpia Pavel, Rolul presei progresiste în lupta românilor bănăţeni pentru înfăptuirea idealului naţional la sfârșitul secolului al XIX-lea și 

începutul secolului  XX, Universitatea  de Vest, Timișoara, 1986, p. 2.
7 Petru Călin, Tiparul românesc diecezan din Caransebeș. 1885-1918, vol. 1, Editura Banatica, Reșiţa, 1996, p. 12.
8  Idem, Tiparul românesc diecezan din Caransebeș. 1885-1918. Foaia Diecezană 1886-1918, Editura Ionescu, Caransebeș, 2003, p. 7.

nești din Banat, creionată de Aurel 
Cosma Jr., rămâne un simbol în isto-
riografia presei bănățene. Teza este o 
descriere monografică a publicaţiilor 
românești bănăţene apărute la sfâr-
șitul secolului al XIX-lea și începutul 
secolului al XX-lea. Ne sunt oferite 
informaţii cu privire la diferitele ziare 
românești bănăţene. Aurel Cosma Jr.  
ne oferă și un bogat material biogra-
fic despre principalii jurnaliști care au 
pus bazele gazetăriei românești bă-
năţene și au contribuit la dezvoltarea 
acestei activităţi intelectuale în aces-
te părţi ale României.

O cercetare contemporană, din a 
doua jumătate a secolului al XX-lea, 
o întâlnim în lucrările autorilor V. Po-
peangă, P. Călin, Olimpia Pavel, Gh. 
Jurma, I. Mâţu etc. Tezele sunt impor-
tante din punct de vedere istoriogra-
fic, întrucât atestă activitatea și rolul 
ziarelor românești bănăţene în seco-
lul al XX-lea. 

De pildă, Vasile Popeangă – în teza 
sa – prezintă principalele publicaţii 
pedagogice din Transilvania, arătând 
importanţa lor pentru istoria învă-
ţământului și a gândirii pedagogice 
din România. Intenţia regretatului 
cercetător arădean era de a evidenţia, 
prin parcurgerea paginilor acestora,  
transformările prin care a trecut școa-
la românească în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea și la începutul se-
colului al XX-lea. Presa pedagogică, 
remarca Vasile Popeangă, a reprezen-
tat un factor activ în rezolvarea pro-
blemelor majore ale școlii românești 
din Transilvania5.

Lucrarea întocmită de Olimpia Pa-
vel evidențiază modul în care presa 
românească bănăţeană a susţinut și 
s-a implicat în lupta poporului român 
din Banat pentru împlinirea idealului 
naţional. Olimpia Pavel se oprește 
asupra a trei publicaţii: Luminătoriul, 
Dreptatea și Drapelul. Cele trei publi-
cații evidențiază lupta pentru desă-

vârșirea unităţii naţionale de la înce-
putul secolului al XX-lea6.

Mai târziu, prin teza intitulată Presa 
și viaţa literară în Caraș-Severin, Ghe-
orghe Jurma prezintă ziarele apărute 
în localităţile Reșiţa, Caransebeș, Ora-
viţa ș.a.m.d.. Din analiza întreprinsă de 
cercetătorul reșițean rezultă intenţia 
evidențierii unui tablou informativ 
exhaustiv. Alături de prezentarea sur-
selor privitoare la publicațiile apărute 
în aceste localităţi, Gheorghe Jurma 
încearcă să demonstreze importanţa 
avută de presa românească bănăţea-
nă în apărarea și promovarea culturii 
naţionale, dar și a limbii materne.

Petru Călin a publicat două lucrări 
privind tiparul românesc din Caranse-
beș. În primul volum evocă activitatea 
tipografiei diecezane din Caransebeș 
în perioada anilor 1885-1918. Aceas-
tă teză cuprinde informații prețioase 
privind istoricul tipografiei și librăriei. 
În structura lucrării, materialul din seg-
mentele bibliografice se derulează ur-
mând următoarele criterii: în cazul pe-
riodicelor, după durata periodicităţii, 
fie anuale, lunare, săptămânale. Opisul 
este redat prin grupări bibliografice 
din clasificarea vremii7. Volumul II a 
fost dedicat în întregime publicaţiei 
bisericești Foaia Diecezană. Apărând 
neîntrerupt între 1886-1949 și reapă-
rând din anul 1995 după reînființarea 
Episcopiei Caransebeșului, periodicul 
eclezial încorporează în coloanele sale 
un imens material documentar din 
numeroase și variate domenii ale vieţii 
societăţii românești din Banat8. Stu-
diul face o analiză exhaustivă asupra 
acestei publicaţii.

De asemenea, teza creionată de 
Ioan Mâţu, Marciana și Mironică Corici 
este o monografie dedicată publicaţi-
ei bisericești, Foaia Diecezană. Autorii 
– laici – prezintă aspectele socio-cul-
turale promovate de această gazetă. 

(Continuare în numărul viitor)
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Și chiar dacă-i rătăcitor printre cuvinte sau exilat departe pe o insulă pustie, 
poetul tot poet rămâne, cu inima lui uriașă, cât o Patrie, bătând în pieptul unui copil.

*  *  *
Să scrii poezie înseamnă să-i trimiți scrisori lui Dumnezeu, iar acesta, cunoscîndu-le dinainte 

mesajul, alege oamenii care au în inima lor aceeași adresă de destinație.
Ionuț Caragea

VASILE 
MILITARU 
19 septembrie 1885 - 8 iulie 1959

Din comoara strânsă-n taină / Fă săracului un dar, / 
Căci la cea din urmă haină / N-avem niciun buzunar.

Poetul martir Vasile Militaru
Născut într-o familie săracă, de țărani, face doar patru 

clase și debutează cu poezie la 15 ani. Temele principale ale 
poeziei sale sunt ortodoxia, satul românesc, iubirea de țară, 
de oamenii simpli din popor. Opera sa de căpătâi, la care a 
lucrat peste 25 de ani, rămâne Divina zidire, Biblia versifica-
tă și ilustrată. După instaurarea comunismului, poetului i se 
cere să-și folosească talentul literar în slujba comunismului. 
Pentru refuzul său și datorită trecutului său legionar și  ope-
rei sale religioase, este arestat la 8 ianuarie 1959. 

Versurile sale, recitate de deținuții de la Ocnele Mari, 
unde a murit poetul în 1959, au fost pentru colegii săi de 
celulă un îndemn la meditație dar și o dovadă de dragoste 
față de aproapele, cum aveau să declare cei care i-au fost 
alături până în ultima clipă.  

Printre lucrările sale: Strop de rouă (1919), Divina Zidire 
(1928-1955), Biblia versificată și ilustrată,  Psaltirea în versuri, 
București, 1933 (Premiat de Academia Roimână), Chiot către 
neamul meu, Seria „Biblioteca «Satul»” nr. 2, Editura Revistei 
„Satul”, 1936, Temelie de veac nou, Editura Cartea Româneas-
că, București, 1938, Psalmii vieții fără moarte; Șoaptele îngeri-
lor; Poemele nemuririi, Editura Sapientia, Iași, 2007. 

Mărire Ție, Doamne Sfinte, 
Că mi-ai dat viața „o comoară”
Mi-ai dat lumină, mi-ai dat minte
Și toate câte mă-nconjoară.

Să fiu mereu iubit de Tine
Eu voi munci din răsputere, 
Mereu voi face numai bine
Și voi fi numai mângâiere.

Voi înflori prin fapte bune
Așa cum înflorește mărul
Și-n toată vorba mea voi spune
De-a pururi numai adevărul.

Cu toți copiii voi fi frate
Și nu voi ști ce este ura
Spre clevetiri și nedreptate
Eu, Doamne, n-oi deschide gura.

Flămândului s-astâmpăr chinul
Voi frânge pâinea mea în două
Voi fi curat precum e crinul
Scăldat în boabele de rouă.

Cu milă inima-mi va bate
Și voi iubi cu milă sfântă
Pe orișicare vietate
Ce-n lumea asta nu cuvântă.

Așa mă leg, cu dor fierbinte, 
Să-mi fie fapta și cuvântul
Și-așa ajută-mi, Doamne Sfinte, 
Cum îmi voi ține legamântul.

Rugăciune

TUDOR 
ARGHEZI

21 mai 1880 - 14 iulie 1967
Lucrurile se înţeleg la marginea cuvintelor, și cuvintele nu 

sunt de ajuns ca să le înţelegi: e nevoie de har.

Despre PSALMII lui Tudor Arghezi
Psalmii lui Arghezi, apăruți în Cuvinte potrivite (1927) 

aparţinând liricii filosofice și religioase, exprimă drama 
omului modern silit să trăiască într-o lume profană, 
aparent părăsită de Dumnezeu și lipsită de miracole, de 
care lumea veche era plină.  Ei reprezintă un liant între 
spiritualitatea creștină și mentalitatea modernă, neliniș-
tită, tragic de pragmatică, că psalmii pot fi pentru omul 
modern, apăsat de singurătate, covârșit de frustrări, un 
model de aspirație la divinitate ca interlocutor cu care 
să comunici. 

 Cei o sută cincizeci de psalmi din “Vechiul Testa-
ment”, cei mai mulţi aparţinând lui David, tatăl înţe-
leptului rege Solomon, sunt cântece evlavioase de 
preaslăvire a lui Dumnezeu. Arghezi nu-și dezminte 
contradictoria sa alcătuire, nu-și maschează impulsurile 
antagonice, ba chiar pare că aceste ofense îi stimulează 
energia creatoare. Așa că, ne vor surprinde, sau nu,  pa-
radoxalele manifestări ale eului său liric în faţa divinită-
ţii:  când atitudini umil-evlavioase, când atitudini scan-
dalos de semețe, căci socotindu-se poet, deci creator,  e 
dispus să-l înfrunte trufaș pe marele Creator.

Psalm

Tare sunt singur, Doamne, și piezis!
Copac pribeag uitat în câmpie, 
Cu fruct amar și cu frunziș 
Țepos și aspru-n îndârjire vie.
Tânjesc ca pasărea ciripitoare 
Să se oprească-n drum, 
Să cânte~n mine și să zboare 
Prin umbra mea de fum.
Aștept crâmpeie-n zbor de gingașie, 
Cântece mici de vrăbii și lăstun
Să mi se dea și mie, 
Ca pomilor de rod cu gustul bun.
Nu am nectare roze de dulceață, 
Nici chiar aroma primei agurizi, 
Și prins adânc între vecii și ceață, 

Nu-mi stau pe coajă moile omizi.
Nalt candelabru, strajă de hotare, 
Stelele vin și se aprind pe rând
În ramurile-ntinse pe altare -
Și te slujesc; dar, Doamne, până când?
De-a fi-nflorit numai cu focuri sfinte 
Și de-a rodi metale doar, pătruns 
De grelele porunci și-nvățăminte, 
Poate că, Doamne, mi-este de ajuns.
În rostul meu tu m-ai lăsat uitării 
Și mă muncesc din rădăcini și sânger. 
Trimite, Doamne, semnul depărtării, 
Din când în când, câte un pui de înger, 
Să bată alb din aripă la lună, 
Să-mi dea din nou povața ta mai bună.

Pagini realizate de CARMEN PEREGRINA

Calendarul sfinților Poeți 
COMEMORĂRI

+8 iulie  –Vasile Militaru
      +14 iulie –Tudor Arghezi
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Dumnezeu este atât de mare încât
singură Poezia încearcă să-L exprime. 

Dumitru Stăniloae

Reînnoirea lumii în duh creștin 
nu e cu putință decât prin ridicarea 
tuturor la nivelul vieții în harul Duhu-
lui Sfânt. Orice alt sistem de educație 
propus în numele creștinismului, dar 
care nu ține seamă de această idee, 
trebuie declarat o simplă farsă a căr-
turarilor, care iau în deșert numele 
Domnului. 

Personalitatea și poezia 
profund creștine ale lui 

Nichifor Crainic

Suntem ceea ce cu obiectivitate 
vorbim noi despre noi înșine dar și 
ceea ce vorbesc alții, bine intențio-
nați,  despre noi. 

Nichifor Crainic: ”M-am ivit în lu-
mina lumii venind dintr-o adânci-
me de două mii de ani. Hrisoavele 
vechimii mele n-au fost niciodată 
scrise. Le port în sângele care bate 
încă în tâmpla căruntă. De câte ori 
mă gândesc la trecutul neguros al 
obârșiei neamului, de pe grindul 
acesta unde-am ajuns, mi se pare 
că mă plec spre fundul unei pră-
păstii fără măsură, din taina căreia 
licăre izvorul de viață ce urcă până 
la mine. Boierii coboară și adesea 
coborâșul lor e alunecare; țăranul 
suie din greu, cu trudă mare. De 
aceea, cugetul luminos al acestei 
obârșii anonime mi-a dat întot-
deauna sentimentul înălțării, al bi-
ruinței și al răzbunării unei soarte 
mocnite sub grămada veacurilor.” 

(Nichifor Crainic - Zile albe, zile ne-
gre. Memorii, Editura Floarea Albă 
de Colț, București, 2015, p.23.)

*  *  *
”Socotindu-mi viața trăită, am 

certitudinea că mâna nevăzută a Celui 
de Sus ne poartă de la marginea de jos 
la marginea cealaltă a existenței; de la 
umilință la faimă și de la faimă la umi-
lință, ca să se încredințeze în ce măsură 

îi semănăm sau nu, - fiindcă ne-a zidit 
după chipul său pentru bucuria de a-i 
fi asemenea.” (Discursul de recepție 
de la Academia Română, Elogiul lui 
Octavian Goga, rostit în 22 mai 1940 
în ședința solemnă, în Nichifor Crainic 
– Zile albe, zile negre. Memorii, Editura 
Floarea Albă de Colț, București, 2015, 
p. 5.)

*  *  *
”Precum suntem fiii unui tată și ai 

unei mame, tot astfel suntem fiii unui 
pământ și ai Bisericii. Mărginit în spa-
țiu e pământul patriei noastre după 
sânge, dar infinit e cerul patriei noastre 
după Duh”. (Nichifor Crainic - Puncte 
cardinale în haos, Editura Timpul, Iași, 
1999, p.212)

Dumitru Stăniloae: ”Nichifor Crai-
nic, directorul acestei reviste (Gândirea 
n.n.) lega în mod strâns spiritualitatea 
românească de Ortodoxie. Era și un 
mare poet. În poemele sale el exprima 

această spiritualitate pe care o vedea 
prezentă în popor. Vedea Ortodoxia ca 
pe o componentă esențială a spirtuali-
tății românești.” (Pr Marc-Antoine COS-
TA de BEAUREGARD, Mica dogmatică 
vorbită. Dialoguri la Cernica. Editura 
Deisis, 2007, p. 31).

*  *  *
„Nichifor Crainic este cel dintîi teo-

log român din epoca modernă a istoriei 
noastre care scoate teologia din cercul 
strîmt și ocolit al specialiștilor, prezen-
tând-o, într-o formă impunătoare, 
atențiunii generale a lumii intelectua-
le... Nichifor Crainic înnoiește prin reac-
tualizarea tradiției într-o teologie care 
se mulțumea cu câteva coji din această 
tradiție, primite pe calea și de multe ori 
prin interpretarea ocolită a teologiilor 

apusene, ”săvârșind “o adevărată 
restaurare a teologiei românești în 
duhul ortodox” (Revista Gândirea, 
an XIX, nr. 4, aprilie 1940).

*  *  *
”Am iubit în dumneavoastră pe 

iubitorul Transilvaniei de curând 
dezrobite în anii de după 1920. Ați 
făcut parte din generația care a 
mers voluntar în război pentru 
întregirea neamului și v-ați dat 
seama că dorul cel mare dintre 
Făt-Frumos de dincoace de Carpați 
și Ileana Cosânzeana de dincolo 
de Carpați, după întâlnirea lor, tre-
buia să continue într-o iubire tot 
așa de mare. Și-ați fost cel care dă-
deați exemplul. În fiecare duminică 
colindați orașele din Transilvania, 
creându-vă legături, mărturisin-
du-vă dragostea pentru Ardeal, ți-
nând conferințe, lucrând la sudarea 
sufletească a noastră cu frații de 
pretutindeni. (Cuvântul Preotului 

Dumitru Stăniloae, în 1969, la împlini-
rea vârstei de 80 de ani a lui Nichifor 
Crainic, rostit la Restaurantul Bucur, în 
prezența celor adunați acolo pentru a-l 
sărbători pe poet).

NICHIFOR CRAINIC 
22 decembrie 1889 – 20 august 1972

Rugăciunea din amurg
Mă rog și pentru viii și pentru morții mei.
Tot una-mi sunt acum părtașii și dușmanii,
Cu ei deopotrivă mi-am sfârâmat eu anii,
Și dragostea și vrajba le-am împărțit cu ei.

Pe morți în rugăciunea de seară mi-i culeg.
Aceștia sunt, Doamne, iar eu printre morminte,
Au fost în ei avânturi și-au fost și pogorăminte.
Puțin în fiecare, în toți am fost întreg.

De viforele vieții ei sunt acum deșerți,
Dar dragostea, dar vrajba, din toate ce rămâne?
Zdrobita rugăciune la mila ta, Stăpâne,
Sunt și eu printre morții rugându-mă să-i ierți.

Și adunându-mi viii, la mila ta recurg,
Când crugul alb al zilei pământul încunună:
Tu dă-le, Doamne, dă-le cu toată mâna bună
Târzia-nțelepciune din tristul meu amurg.

Calendarul sfinților Poeți
COMEMORĂRI

+20 august
 - Nichifor Crainic



14 Iconostas  nr. 213-214  iulie-august 2018

ANUL  CENTENARULUI  MARII  UNIRIANUL  CENTENARULUI  MARII  UNIRI

DIN VIAȚA PAROHIEI 1 IUNIE - 31 IULIE

Botezuri

Cununii Comemorări

Decese

O amintire frumoasă pentru toți cei ce 
l-au cunoscut și o mare durere pentru 
cei ce l-au pierdut. În 9 august s-a îm-
plinit un an de când a plecat de lângă 
noi, dragul nostru POP CHIRILĂ. Ne 
vom aminti mereu cu drag de sufletul 
lui bun și ne vom ruga ca Bunul Dum-
nezeu să-l odihnească în pace. Soția, 
copiii și nepoții. Să-ți fie țărâna ușoară!

Amintim că au trecut doi ani de 
tristețe și lacrimi de când bunicuța 
noastră APOSTU NECULINA a ple-
cat de lângă noi, nepoții ei dragi. 
O vom purta mereu în sufletele 
noastre și nu o vom uita niciodată. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Nemilos de repede se scurge tim-
pul. S-au împlinit, în 27 iulie, trei ani 
de când a pășit în lumea celor drepți  
soțul, tatăl, bunicul și străbunicul nos-
tru  SPĂTAR IOAN-VASILE. Te vom 
plânge mereu și te vom purta mereu 
în rugăciunile noastre. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

MOISĂ AARON
Fiul lui Iulian și Irina-Georgeta

Data nașterii: 27 februarie 2018
Data botezului: 30 iunie 2018

Nași: Vlaicu Ionel și Floare    
 La mulți ani! 

BOLOG ANASTASIA
Fica lui Bolog Vlad și Daniela

Data nașterii: 10 mai 2018
Data botezului: 28 iulie 2018
Nași: Spătar Dinu și Angelica

La mulți ani!

MARINOIU ADRIAN 
și MONA (născută Vincu)

Data cununiei: 07 iulie 2018
Nași: Gavriluț Nicolae și Simona

Casă de piatră!

SUCIU CRISTIAN și ADELINA 
(născută Surdea)

Data cununiei: 15 iulie 2018
Nași: Smultea Traian și Alina

Casă de piatră!

CHIRILĂ ALEXANDRU și BIANCA 
(născută Ungureanu)

Data cununiei: 21 iulie 2018
Nași: Pașca Claudiu și Slavița

Casă de piatră!

ȘELARIU GHEORGHE. 
S-a născut în data 
de 23 februarie 
1931 în localitatea 
Giarmata Vii, jude-
țul Timiș. A decedat 
în data de  01 iunie 

2018. Un ultim și pios omagiu din 
partea soției, copiilor și nepoților. 
Nu te vom uita niciodată și te vom 
purta de-a pururi în inimile și în 
sufletele noastre. Dumnezeu să te 
odihnească în pace! 

Timpul trece nemilos de repede, 
dar nu aduce uitarea, ci adân-
cește dorul din sufletele noastre. 
S-au scurs șase săptămâni de 
când a pășit în lumea celor drepți 
și ne-a părăsit pentru totdeauna 
scumpul nostru soț, tată, socru 
și bunic SELARIU GHEORGHE. 
Amintirea lui a rămas vie în inimi-
le și în sufletele noastre. Dumne-
zeu să-l odihnească în pace!

Cu nemărginită durere familia re-
amintește tuturor celor care au 
cunoscut-o și au prețuit-o că s-a 
scurs unsprezece ani de când a 
trecut în Împărăția cerurilor, ple-
când pentru totdeauna din mij-
locul celor dragi, cea care a fost 
AGACHE MARINELA. Te vom 
purta de-a pururi în inimile și în 
sufletele noastre și nu te vom uita 
niciodată. Să-ți fie țărâna ușoară

Copiii și nepoții reamintesc tu-
turor ce i-au cunoscut și i-au 
prețuit, că au trecut în 19 iu-
nie, 6 ani și în 17 august, 11 
ani de când scumpii noștri pă-
rinți ADORIAN NICOLAE  și  
ADORIAN DRAGA ne-au părăsit 
lăsându-ne cu sufletele pustiite. 
Amintirea lor a rămas vie și de-a 
pururi în inimile noastre. Dum-
nezeu să-i odihnească în pace!

Cu gândul mereu la ei, ni-i adu-
cem aminte și îi pomenim pe 
bunicul nostru VASILESCU NICOLAE 
la 21 de ani de la dispariție în 
7 august și pe mătușa noastră 
PETCU OCTAVIA la 13 ani de la 
dispariție în 2 august. Oameni 
dragi nouă pe care îi vom purta 
veșnic în inimile noastre. Să le 
fie țărâna ușoară!

Cu durere în suflete, familia re-
amintește tuturor celor care 
l-au cunoscut și l-au prețuit că 
s-a scurs un an de când a tre-
cut în veșnicie, plecând pentru 
totdeauna din mijlocul familiei, 
cel care a fost scumpul nostru 
frate, cumnat, unchi și verișor  
ANDREICA IOAN. Amintirea lui 
va rămâne de-a pururi în sufle-
tele noastre. Dumnezeu să-i dă-
ruiască odihnă veșnică! 
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INFO SAH

Pagină realizată de ELEONORA și PARTENIE MIHAI, antrenori la C. S. Mediator

”Șahul a cucerit lumea, o lume din 
care fac parte și creatorii de artă. Prin 
operele lor aduc un omagiu acestui 
sport în care se regăsește însăși viața, 
cu bucurii și supărări, imprevizibile și 
tulburătoare, ce îi dau forță și fac din el 
una din marile cuceriri ale minții omu-
lui.” (Pius Brînzeu, Șahul – ”Magie” în 
alb și negru)    

În fiecare an, începând din 2004 
(14 ani neîntrerupți), am fost invitați 
și am participat la Festivalul Interna-
țional de Șah Cap Aurora, care este la 
a XXII-a ediție. În acest sens a existat 
o înscriere din timp la domnul prof. 
Mihai Partenie, care s-a ocupat și a 
format un grup pentru care a cumpă-
rat biletele de tren, a achitat taxele de 
concurs și cazarea la Hotel Camelia.

Școala de șah ”Visul unui pion” 
din cadrul C.S.Mediator s-a prezentat 
cu un număr de 13 sportivi la FISCA 
2018, iar grupul aferent a fost format 
în total din 37 de copii, părinți, bunici 
și cei 4 antrenori. 

Organizatorul FISCA a fost C.S. 
Central de Șah, prin persoana doam-
nei Mariana Ioniță, organizator inter-

național, căreia îi mulțumim pentru 
ocazia oferită imediat după încheie-
rea anului școlar, de a participa la un 
concurs de șah de talie internațională 
și în acelaș timp de a fi  împreună cu 
familia, într-o vacanță frumoasă pe 
malul mării. 

Locul desfășurării a fost stațiunea 
Jupiter, în perioada 22 iunie – 01 iulie 
2018 și au participat 601 sportivi din 
10 țări: România, Lituania, Finlanda, 
Olanda, Rusia, Moldova, Bulgaria, Bel-
gia, Germania și SUA.

Scrierea fișei de partidă a fost obli-
gatorie, deoarece rezultatele sunt 
raportate la FR Șah și la FIDE pentru 
obținerea de CIV și ELO.

Aici au fost avantajați cei 4 sportivi 
ai noștri care au venit pentru prima 
oară într-un concurs omologat. Au 
avut o experiență nouă, a crescut se-
riozitatea cu care au jucat partidele. 
Aceștia au fost: Gaiță Antonia – F 8 
ani, Enescu Vlad – B 8 ani, Hajdu Bog-
dan – B 10 ani și Staicu Alexandru – B 
10 ani. 

Ceilalți 9 copii și juniori au fost: 
Grădinaru Andrei – B 8 ani, Ardelean 
Andrei – B 10 ani, Grădinaru Ște-

fan – B 10 ani, Mocan Dragoș - B 10 
ani, Popovici Maria – F 12 ani, Grosu 
Tudor – B 12 ani, Mocan Radu – B 12 
ani, Popovici Andrei – B 12 ani, Mitar 
Octavian – B 12 ani. Ei au beneficiat 
de suport moral și partide analizate    
imediat de la terminarea lor, de către 
doamna profesoară Drăgulescu Nar-
cisa. Astfel bagajul de cunoștințe te-
oretice și aplicarea lor la tabla de joc a 
crescut considerabil. 

Participarea la acest Festival de 
Șah Internațional a meritat din toate 
punctele de vedere. S-a făcut pregă-
tire intensivă la șah și în paralel copiii 
au socializat între ei, la fel și însoțitorii 
lor, mergând la plajă, înotând în apa 
caldă și plăcută a Mării Negre.

Mulțumim din suflet tuturor (elevi, 
părinți și bunici) pentru timpul petre-
cut împreună, timp care este un dar 
neprețuit pentru noi. 

Aș încheia într-un ton optimist în 
legătură cu absența de pe podiumul 
de premiere în acest an, cu un aforism 
de Victor Martin din „Carte de citit la 
volan”:

”Ai câștigat, continuă! N-ai câști-
gat, continuă să speri!”

 TABĂRA DE ȘAH 

VISUL  UNUI  PION A FOST PREZENT  
PE LITORALUL  MĂRII NEGRE

MOCAN RADU
B 12 – în turneu de juniori 14 ani - Cel mai bun rezultat din C.S. 

Mediator, 6 puncte / 9, cu o singură partidă pierdută. 
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REȚETE CULINARE

Revistă editată cu sprijinul Consiliului Local Ghiroda

INGREDIENTE
Pentru blaturi: 500 

g făină, 200 g unt moale/
untură, 100 g smântână, 
1 ou, 150 g zahăr, 2 fiole 
zahăr vanilat,  10 g praf de 
copt, 1 vârf de cuțit de sare

Pentru umplutură: 1,5 
kg mere, 3 linguri zahăr, 1 
linguriță cu vârf scorțisoa-
ră pudră

MOD DE PREPARARE
Începem cu umplutu-

ra, ca să aibă timp să se ră-
cească în timp ce ne ocu-
păm de aluat.

Spală merele, dă-le pe 
răzătoarea mare (cu tot cu 
coajă, dacă nu te deranjea-
ză). Pune-le la călit într-un 
vas care nu lipește, cu 3-5 
linguri de zahăr. Adaugă și 
scorțișoara după 5 minu-
te. Amestecă ocazional și, 
când se mai evaporă zea-
ma, dă de pe foc și lasă la 
răcit

Trecem la aluat. Într-n 
castron mare, freacă untul 
cu zahărul. Adaugă esen-
ța de vanilie și oul și bate 
ușor până obții un rezultat 
cremos. Pune și smântâna, 
amestecă până la omoge-

nizare.
Separat, combină fă-

ina cu sarea și praful de 
copt, apoi adaugă peste 
amestecul cremos de mai 
sus, amestecând bine cu o 
lingură de lemn. Când alu-
atul care se formează se 
întărește și nu mai merge 
amestecat cu lingura, fră-
mântă cu mâna.

Când nu mai e lipi-
cios aluatul, împarte-l în 
2 bile egale. Presară făină 
pe masă și întinde cu fă-
călețul una din cele 2 bile 
(cât să-ți acopere tava în 
care vrei să faci plăcinta cu 
mere). Pune prima foaie în 
tavă și așează umplutura 
deasupra.

Întinde și a doua bilă de 
aluat (fix cum ai procedat 
cu prima) și apoi acoperă 
cu ea umplutura din tavă.

Dă tava la cuptorul 
preîncălzit timp de 30-35 
de minute sau până când 
observi că s-a copt aluatul.

Scoate din cuptor și 
lasă puțin la răcit. Presară 
zahăr pudră pe deasupra 
plăcintei cu mere și porți-
oneaz-o.

PLĂCINTĂ CU MEREPAPOUTSAKIA
INGREDIENTE
 6 vinete rotunde
 500 g carne tocată de vită
 3 roșii bine coapte
 2 cepe
 100 ml ulei
 200 g sos alb
 200 g cașcaval uscat
 1 căţel usturoi
 sare
 piper
MOD DE PREPARARE
Papoutsakia este o re-

ţetă grecească delicioasă 
pe bază de carne și vine-
te, o combinaţie plină de 
savoare. Perfectă pentru 
zilele de iulie în care toate 
piețele abundă de vinete 
proaspete și sănătoase! 
Iată cum se face papout-
sakia!

1. Vinetele se taie în 
două pe lung, se presară 

cu sare și se lasă o oră să 
se elibereze sucul.

2. Între timp, într-o ti-
gaie cu ulei se călește cea-
pa. După ce s-a înmuiat, 
se adaugă carnea, care se 
desface ușor cu lingura 
de lemn. Se adaugă roșiile 
tăiate mărunt, usturoiul, 
sarea, piperul și apa nece-
sară pentru a fierbe la foc 
mic, timp de o oră.

3. Vinetele se șterg și se 
prăjesc ușor în ulei. Apoi, 
cu o linguriţă li se scoate 
miezul, care se pune tocat 
mărunt în amestecul de 
carne. Vinetele se umplu 
cu amestecul de carne.

4. Se pune sos alb pe 
fiecare vânătă, presară cu 
cașcaval ras din belșug și 
se dă la cuptor pentru 25 
de minute.


