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RUGA SATULUI
Giarmata Vii

Duminica, 9 septembrie 2018
va avea loc sărbătorirea

HRAMULUI BISERICII  
ORTODOXE GIARMATA VII - ÜBERLAND

precum şi tradiţionala
RUGĂ BĂNĂŢEANĂ - IBĂRLONȚANĂ

Domnule primar,
Doamnelor şi domnilor consilieri

În numele Parohiei Ortodo-
xe Giarmata Vii, preotul Vasile 
D. Suciu vă aduce cele mai sin-
cere mulţumiri pentru sprijinul 
financiar acordat Parohiei noas-
tre, prin HCL nr. 162 din 20 iunie 
2018, în valoare de 64.000 lei, 
în vederea executării reparațiilor 
complete la exteriorul Bisericii 
parohiale. 

Suma totală necesară efectu-
ării lucrărilor mai sus menționate 
este de 79.589,68 lei, conform 
proceselor verbale de selecție a 
ofertelor, ce presupune schim-

barea ferestrelor – existente din 
anul 1950 și reparații exterioare 
complete, urmate de zugrăveli 
ale fațadelor și turnului, Parohia 
Ortodoxă Giarmata Vii urmând 
să acopere, prin venituri proprii, 
donații și ponsorizări suma de 
15.589,68 lei.

În spiritul unei reale colabo-
rări dintre autorităţile adminis-
traţiei locale și unităţile locale 
aflate sub jurisdicţia domniilor 
voastre, aţi dat dovadă, și de 
data aceasta, de dreaptă chib-
zuinţă și înţelegere faţă de ne-
cesităţile reale și stringente ale 
parohiei noastre și ale întregii 
comunităţi din Giarmata Vii.

Nădăjduind că această bună 
colaborare dintre instituţiile noas-
tre, în folosul tuturor cetăţenilor 
din Giarmata Vii, va continua în 
anul acesta și în anii viitori, vă 
mulţumim încă o dată pentru în-
ţelegere și pentru sprijinul finan-
ciar acordat.

Conducerea Parohiei Ortodoxe 
Giarmata Vii, Consiliul Parohial și 
Comitetul Parohial vă asigură de 
toată recunoștinţa noastră și ru-
găm pe Bunul Dumnezeu să vă 
răsplătească însutit, după măsura 
dragostei domniilor voastre.

Cu alese sentimente de preţuire,
Preot Paroh,

VASILE D. SUCIU

Scrisoare de mulţumire
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EDITORIAL

CENTENARUL FĂURIRII ROMÂNIEI MARI (IV) 
MAREA ADUNARE DE LA ALBA-IULIA

Consiliul Național Român Central, 
care își va lua numele de Marele Sfat 
Naţional Român, a dat publicităţii un 
Manifest, intitulat Către popoarele lu-
mii, în care sublinia faptul că naţiunea 
română din Ungaria și Transilvania, 
oricum ar decide puterile lumii, este 
hotărâtă „a pieri mai bine decât a su-
feri mai departe sclavie și reprimare”1. 

Paralel cu tratativele duse la Arad, 
guvernul maghiar era angajat la Bel-
grad în tratative cu reprezentanţii 
Antantei. Deși în documentele ar-
mistiţiului, încheiat la 3 noiembrie 
pe frontul italian, se stipula că aliaţii 
aveau dreptul de a ocupa punctele 
strategice de pe tot teritoriul Mo-
narhiei Dualiste, după dezlipirea de 
Austria, guvernul condus de Károly 
Mihály a căutat cu febrilitate mijloa-
cele care să-i asigure păstrarea inte-
grităţii teritoriale a ţării. La începutul 
lunii noiembrie, o delegaţie maghiară 
a sosit în capitala Serbiei și a început 
tratativele cu generalul  Franchet 
d’Esperey. După mai multe întruniri, 
s-a semnat o convenţie militară. Dacă 
generalul francez acorda acestui do-
cument numai o valoare militară, 
guvernul maghiar îi atribuia una po-
litică. Încă de la început, executivul 
maghiar a considerat convenţia ca un 
armistiţiu cu semnificaţia recunoaște-
rii internaţionale a frontierelor sale. 

A doua zi, după eșuarea tratativelor 
de la Arad, reprezentanţii Consiliului 
Naţional Român Central iau hotărârea 
de a convoca o mare întrunire naţio-
nală a românilor ardeleni, bănăţeni, 
crișeni, sătmăreni și maramureșeni. În 
Circulara lansată către toate consiliile 
naţionale comitatense, cercuale și co-
munale se solicita ca, în termen de 12 
zile, să fie organizate alegeri de dele-
gaţi. Sufragiul urma să se desfășoare 
pe circumscripţii, potrivit legii electo-
rale din anul 1910. În fiecare cerc ur-
mau să fie aleși 5 delegați care urmau 
să primească un mandat care să ex-
prime voinţa alegătorilor, și să poarte 
semnătura  președintelui, secretarului 
și bărbaţilor de încredere ai întrunirii. 
Votul a fost universal, fiind admiși nu-
mai românii. De asemenea, s-a apelat 

1 Idem, nr. 120, din 10/23 noiembrie 1919; Românul, VII, nr. 10, din 7/20 noiembrie 1918
2 Drapelul, XVIII, nr. 122, din 15/ 28 noiembrie 1918

la elita clericală și laică reprezentând 
organizaţii și instituţii care au jucat 
un rol în viaţa politică și spirituală a 
românilor. La 20 noiembrie a fost dată 
publicității data și locul adunării. Che-
marea a avut răsunetul așteptat în tot 

spaţiul locuit de români. În zilele urmă-
toare, publicațiile românești ”au  lan-
sat chemări către toți locuitorii de a-și 
manifesta cu vigoare hotărârea de uni-
re cu România”2. Şi organizaţiile social 
democrate au fost chemate să-și trimi-
tă delegaţi în calitate de reprezentanţi 
ai muncitorimii. Pentru ca întrunirea 
să aibă un aspect cât mai impozant, 
s-a trecut la o intensă activitate de 
propagandă pentru ca locuitorii din 
împrejurimile orașului Alba Iulia, locul 
desemnat al adunării, să fie prezenți în 
număr cât mare ca martori oculari. Au 
existat și activități ostile, de contraca-
rare. Au fost răspândite zeci de mani-
feste în numeroase sate și orașe prin 
care li se zugrăvea locuitorilor în cu-
lorile cele mai sumbre situația lor sub 
o stăpânire română boierească. Acțiu-
nile diversioniste n-au putut prinde în 
mrejele lor decât un număr nesemni-
ficativ de români. Cu toate greutăţile 
întâmpinate mai ales în zonele contro-
late de trupe străine, într-o atmosferă 
entuziastă, în cercurile electorale au 

loc întruniri în vederea alegerii de-
legaţilor. Sunt semnificative în acest 
sens protocoalele, procesele verbale 
precum și mandatele cu care locuito-
rii și-au împuternicit aleșii. Însufleţiţi 
de îndemnurile primite, începând cu 

ultimele zile ale lunii noiembrie,  sute 
de delegaţii, unii îmbrăcaţi în haine de 
sărbătoare, alţii în uniforme ostășești 
purtate în timpul crâncenului război la 
care luaseră parte, au pornit spre Alba 
Iulia. Delegaţilor oficiali li s-au alăturat 
alte câteva mii de locuitori care doreau 
să fie martori oculari la marele eveni-
ment ce se prefigura. 

La 1 Decembrie 1918, într-o atmo-
sferă entuziastă, delegaţii sosiţi din 
toate părţile Ardealului, Banatului, Cri-
șanei, Sătmarului și Maramureșului au 
votat pentru unirea cu România. Rezo-
luţia adoptată prevedea însă menţine-
rea unei autonomii provizorii până la 
întrunirea Constituantei  care urma să 
fie aleasă prin vot universal. Alexandru 
Vaida Voevod a propus constituirea 
unui Mare Sfat Naţional care să cuprin-
dă 250 de membri. În cursul dimineţii 
zilei de 2 decembrie, întruniţi în sala 
mare a Palatului Justiţiei din Alba Iulia, 
fruntașii români au ales organele de 
conducere și au desemnat o comisie 
de alegere a membrilor unui guvern 

Delegați bănățeni la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918
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provizoriu alcătuit din 15 membri care 
va purta numele de  Consiliul Dirigent 
cu misiunea de a condu-
ce activitatea curentă din 
teritoriile unite cu Româ-
nia. Acesta și-a stabilit lo-
cul de activitate la Sibiu. 

Mărturiile timpului 
dovedesc că cea mai  
mare parte a localităţi-
lor locuite de români au 
trăit din plin ziua marii 
sărbători. Aproape că nu 
a existat sat ori oraș în 
care locuitorii  să nu se fi 
adunat la biserică, școa-
lă, primărie sau chiar 
sub cerul liber pentru a 
asculta însufleţitoarele 
cuvântări ale preoţilor, 
învăţătorilor, avocaților 
sau altor intelectuali re-
feritoare la semnificaţia 
evenimentului. În multe 
cazuri, cei întruniți au adresat tele-
grame pe adresa Adunării Naţiona-
le prin care își exprimau adeziunea 
totală la hotărârile luate. Cotidianul 
de limba germană ”Temesvarer Zei-
tung” își informa cititorii într-un re-
portaj intitulat ”Lugojul împodobit 
cu drapele” că: „Marele eveniment 
care s-a desfășurat la Alba Iulia du-
minică a avut și în Lugoj festivitatea 

3  Temesvarer Zeitung, LXVII, nr. 275,  din 6 decembrie 1918

sa. De aici au călătorit peste 300 de 
români la Alba Iulia pentru a lua par-

te la adunarea naţională. Participan-
ţii s-au întors acasă luni înainte de 
masă. Pe clădirile băncilor românești 
și nenumărate case particulare erau 
arborate drapele. În toate bisericile 
românești au avut loc slujbe divine 
festive. La orele 11 înainte de masă 
s-a bătut toaca la toate bisericile iar 
apoi au sunat peste tot clopotele. 
Pe străzile orașului, populaţia româ-

nească s-a arătat în haine de săr-
bătoare având cocarde cu culorile 
drapelului românesc. Atmosfera era 
voioasă, liniștea nu a fost tulburată 
în nici un fel”3.

În ziua de 12 decembrie 1918, o 
delegație a Marelui Sfat Național, for-
mată din episcopii Miron Cristea și 
Iuliu Hossu, Alexandru Vaida Voevod, 
Vasile Goldiș, Caius Brediceanu și Mi-
hai Popovici, a plecat spre București 
pentru a înmâna Regelui Ferdinand 
I și guvernului român actele unirii. A 
doua zi, membrii delegației au fost 
întâmpinați în Gara de Nord  de către 
întregul guvern român și o imensă 
mulțime. În cursul zilei de 14 decem-
brie, delegația a fost primită solemn în 
sala Tronului de către Rege.  A urmat, 
la 11/24 decembrie, emiterea decre-
tului de unire și cel de organizare pro-
vizorie a noilor teritorii alipite potrivit 
căruia serviciile publice rămâneau în 
sarcina Consiliului Dirigent, în admi-
nistrația  guvernului român trecând 
afacerile străine, armata, căile ferate, 
poștele, telegraful, telefoanele, finan-
țele, vămile, împrumuturile publice și 

siguranța generală a statului. 
La sfârșitul anului 1919, insti-
tuțiile legiuitoare ale României, 
Camera Deputaților și Senatul, 
într-o atmosferă entuziastă, au 
ratificat, într-o ședință solemnă, 
Unirea Basarabiei, Bucovinei, 
Transilvaniei, Banatului, Satma-
rului și Maramureșului cu Ro-
mânia. Astfel, anul 1918 s-a în-
scris în istoria românilor ca unul 
de referință, deoarece s-a consti-
tuit România Mare, stat național 
unitar cu o suprafață de 295.048 
km pătrați și o populație de 16 
milioane de locuitori. În momen-
tul intrării în război, țara avusese 
137.000 km pătrați și o populație 

de 7.250.000 de locuitori. Primul 
Război Mondial a determinat o 
modificare radicală a hărții politice 
a Europei. Organizarea postbelică 

a lumii s-a realizat în cadrul Conferin-
ței de Pace de la Paris, care și-a deschis 
lucrările în ianuarie 1919. Discuțiile au 
avut la bază propunerile de pace ame-
ricane document cunoscut sub numele 
de cele paisprezece puncte ale preșe-
dintelui Wilson, care  formula dreptul 
națiunilor la autodeterminare. 

Proclamația Adunării Naționale a Românilor din Ardeal, Banat, Crişana, Sătmar 
şi Maramureş prin care se hotărăşte unirea cu România

Rezoluția Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia  
prin care se consfințesc principiile fundamentale menite  

a propăşi statul național român

Prof.univ.dr. VASILE DUDAȘ, CSI 
Acad. PĂUN ION OTIMAN
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 POATE NU ȘTIAȚI...

Pagină realizată de asistent medical LĂCRIMIOARA TOMIUC

Ciocolata – medicament al 
sufletului. 

După ce în anul 1518 spanio-
lul Hernando Cortez a descoperit 
Mexicul, el a aflat că boabele de 
cacao erau consumate deoarece 
produceau o stare euforică plă-
cută. În zilele noastre, cercetătorii 
au confirmat acest fapt. Cioco-
lata conține o cantitate mare de 
Phenylethylamin, care contribu-
ie la creșterea glucozei în sânge, 
ceea ce creează o stare plăcută.
Bananele – remediul contra 
depresiei.

Fructul galben al tropicelor 
conține în cantitate mare un al-
caloid care ajută la calmarea stării 
de depresie. Pe de altă parte ba-
nanele au multe calorii, deci în-
grașă. Așa că înainte de a mânca 
aceste fructe trebuie să ne hotă-
râm ce vrem – să fim supli sau să 
devenim mai liniștiți și fericiți?
Roșiile – izvor de încredere. 

Roșiile nu conțin doar cantități 
sporite de vitamine, ci și elemen-
te care ne ajută să scăpăm de di-
ferite complexe. Deci, cu cât con-
sumăm mai multe roșii, cu atât 
devenim mai curajoși, reușind 
să ne schimbăm radical aspectul 
exterior sau, chiar mai mult, să nu 
ne mai fie teamă să avem inițiati-
ve. Se pare că nu întâmplător, pe 
timpuri, roșiile erau numite ”me-
rele frumuseții și iubirii”. 
Untul – întăritor al sistemului 
nervos.

Deseori ne simțim epuizați, 
nervoși, fără chef de viață. Dacă 
mâncăm o felie de pâine pră-
jită unsă cu un strat subțire de 
unt, peste câteva minute avem 
senzația că ne simțim mai bine. 
Nervozitatea, starea depresivă, 
se pot reduce prin consumul de 
grăsimi, deoarece prin creșterea 
ușoară a nivelului colesterolului 
în sânge, devenim mai puțin iras-
cibili, mai puțin isterici. De aceea, 
specialiștii afirmă că untul este un 
adevărat balsam pentru sistemul 
nervos.

Chili și piperul – accentuează 
trăirile interioare.

Capsaicinul se găsește în chili 
și este ”rudă” cu piperinul din pi-
perul negru. Ambele substanțe 
dau o senzație de arsură în gură și 
totodată, au efect calmant asupra 
diferitelor dureri. Este și un foarte 
bun stimulator al digestiei. Pe de 
altă parte s-a constatat că aceste 
substanțe ce le conțin alină sufe-
rințele fizice și psihice și accentu-
ează trăirile interioare.
Pătrunjelul – sporește curajul.

Pe timpuri, romanii includeau 
în mesele gladiatorilor importan-
te cantități de pătrunjel, deoa-
rece se cunoștea faptul că acest 
aliment sporește curajul și voința. 
Acest efect se datorează, în parte, 
conținutului sporit de vitamina 
C, precum și substanței ce poartă 
numele Apiol, care ne creează o 
stare de încredere, prin elimina-
rea senzației de teamă.
Ceapa – aspirina naturii.

Ceapa conține mari cantități 
de ulei de muștar, substanță ce 
are asupra organismului uman 
un efect asemănător celui produs 
de aspirină. Allicinul are efect 
antispastic și antiinflamator. De 
aceea, ceaiul de ceapă folosit sub 
formă de comprese ameliorează 
imediat durerile.
Cașcavalul – ridică moralul.

Este bine să mâncăm cât mai 
mult cașcaval. Acest aliment are 
un efect benefic asupra tenului, 
încetinind ritmul de formare a ri-
durilor, întărește rădăcina părului 
și ne face mai veseli. Proteinele 
pe care le conține au efect pozitiv 
asupra sistemului nervos. 

Sursa: Almanah ”Agenda”

PLANTE MEDICINALE ȘI AROMATICE

PATLAGINA
Specie perenă, cu frunze lanciolate, for-

mând o rozetă. Frunzele, lungi de cca. 20 cm 
și late de cca. 3 cm, au marginea dreaptă sau 
dințată, cele 3-5 nervuri longitudinale sunt 
aproape paralele. Din mijlocul rozetei pornesc 
tulpinile florifere neramificate, lipsite de frun-
ze, 5 brăzdate, înalte până la 50 cm, în vârf cu 
flori mici, dens grupate într-un spic cilindric – 
ovoidal. 

Patlagina se găsește ca răspândire de la 
câmpie până în zona montană, pe lângă po-
teci și drumuri, în locuri înierbate.

Semănatul se poate face în luna august 
sau în pragul iernii pe un sol bine pregătit, tă-
vălugit. După fiecare recoltare se prășește, iar 
toamna se mușuroiește ușor printr-o prașilă 
mai adâncă. Culturile din anii 2-4 se grăpează 
energic primăvara. Pentru creșterea producți-
ei de frunze, se recomandă cosirea tulpinilor 
florale. Recoltarea se face când majoritatea 
frunzelor sunt bine dezvoltate, repetându-se 
de 3-4 ori pe an.

În medicina noastră populară frunzele 
proaspete de patlagină se pun pe răni pentru 
oprirea sângerării și înlesnirea vindecării. Cu 
toate că această întrebuințare include în sine 
posibilitatea unei infectări, aceasta nu survine 
datorită proprietăților antibiotice ale aucubi-
nei și ale principiilor polifenolice care favori-
zează totodată și oprirea sângerării. Înainte 
de aplicarea pe răni, frunzele se spală și se stri-
vesc ușor. Unguente și supozitoare preparate 
din zeama stoarsă din frunzele proaspete sau 
din extracte obținute din cele uscate se folo-
sesc cu succes în tratamentul plăgilor atone 
(răni care se închid greu) și a hemoroizilor.

Intern, siropul de patlagină, preparat de 
industria noastră de medicamente, se foloseș-
te în inflamații ale căilor respiratorii mai ales 
la copii, fiind complet lipsit de orice acțiune 
dăunătoare. Se folosește ca ceai (1-2 frunze 
de plantă proaspătă sau uscată la 250g apă), 
contra tusei. Se beau câte 1-2 linguri la 2-3 ore 
distanță.

Frunzele de patlagină se pot prelucra și 
proaspete pentru obținerea prin stoarcere a 
unui suc folosit în unele afecțiuni gastro-in-
testinale (ulcer gastric, ulcer duodenal, colită 
ulceroasă).

Semințele reprezintă un valoros remediu 
în constipații cronice, se folosesc ca și semin-
țele de in, mai cu seamă la persoanele mai în 
vârstă. Doza este de câte 1 linguriță de semin-
țe, la început dimineața și seara, pe urmă nu-
mai o dată pe zi.

ALIMENTELE ȘI STAREA 
SUFLETEASCĂ
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GÂNDURI DIN SUFLET

Înfăptuirea României Mari, în de-
cembrie 1918, reprezintă împlinirea 
unui vis secular al românilor de a se 
afla împreună din Banat până la Nis-
tru. Ceea ce i-a unit pe toţi românii a 
fost faptul că au vorbit aceeași limbă.

Iubirea de ţară și de pământul 
strămoșesc s-a datorat în principal 
jertfei milenare a celor care au trăit 
timp de peste 2000 de ani pe acest 
pământ românesc binecuvântat de 
Bunul Dumnezeu.

Păstrarea gliei strămoșești se poate 
realiza numai prin dragoste faţă de ţară, 
faţă de patrie, faţă de tot ceea ce ne în-
conjoară, având obligaţia de a nu ceda 
nici o palmă de pământ acelor venetici 
vremelnici care din diverse motive râv-
nesc la acest ţinut bogat și frumos.

Ţara noastră este un colţ de rai, 
cum nu mai există pe pământ altă 
așezare omenească. 

Sentimentul de apartenenţă, cre-
dinţă faţă de patria de obârșie, de ţi-
nutul natal, nu este deloc o invenţie 
românească, pentru că el este propriu 
tuturor popoarelor sedentare, care și-
au făurit propria devenire într-un spa-
ţiu geografic cu care s-au identificat.

Iubirea faţă de patrie nu este un 
dar cu care te naști, nefiind o însuși-
re transmisă genetic decât în măsura 
în care confortul fiinţei biologice este 
mai mare în locul unde au trăit gene-
raţiile sale anterioare și mai mic pe 
măsură ce se îndepărtează de acesta.

Cultivarea valorilor patriotice este 
rezultatul unui proces în esenţă cul-
tural, care se naște și se consolidează 
prin cutumele impuse de tradiţiile 
ce ne dau sentimentul că aparţinem 
unei comunităţi anume, de limbă și 
valori etice și morale, la care se adau-
gă atașamentul pentru cadrul natural 
în care vieţuim.

Chiar dacă sunt din perspectiva 
noastră defavorizaţi de condiţiile na-
turale în care își desfășoară existenţa, 
beduinii își iubesc deșertul, laponii 
sunt în largul lor sub faldurile boreale, 
iar nepalezii sunt mândri de peisajul 
alpin auster în care trăiesc.

În opoziţie cu aceste exemple de 
habitate austere, putem constata că 
vizitându-ne teritoriul naţional, orice 

călător poate mărturisi că Dumnezeu, 
chiar dacă a așezat-o „în calea tutu-
ror răutăţilor”, cum spune cronicarul, 
ne-a dăruit o ţară de o frumuseţe 
generoasă și echilibrată în toate ele-
mentele ei de alcătuire geografică.

Faptul că nu toţi românii suntem 
fericiţi în ea, nu înseamnă că soluţia 
este ca noi s-o părăsim, ci să o gospo-
dărim mai bine.

Fenomenul de globalizare care se 
manifestă tot mai evident, nu trebu-
ie și nici nu cred că va produce prin 
efectele sale un „cetăţean al planetei” 
fără o identitate naţională, fără patrie. 
Chiar muncind un interval de timp 
sau stabilindu-ne definitiv pe un alt 
continent, într-o „patrie de adopţiu-
ne” resursele de dragoste pentru ţara 
de origine trebuie cultivate, întreţinu-
te, pentru a le transmite și urmașilor.

Unii sunt dispuși să facă „tabula 
rasa” din sintagma „dragoste de ţară”, 
deviza lor cinică „Ubi bene, ibi patria” 
(unde e bine, acolo e patria) fiind 
dispreţuită în orice loc de rezidenţă 
unde funcţionează un cod minimal 

de valori etice și morale.
Mai mult ca oricând, după 1990, 

multora dintre noi le este rușine de 
faptul că sunt români, de cuvintele 
„patrie” sau „dragoste de ţară”.

Din păcate unii spun că sunt ex-
presii ale trecutului, ale comunismu-
lui. Nu este adevărat, cu dragostea de 
ţară te naști, ţara reprezintă bunurile 
și valorile culturale, părinţii, bunicii și 
străbunicii noștri, tot ceea ce este mai 
frumos și mai preţios pentru fiinţa 
umană.

Dragi cetăţeni ai satului Giarmata 
Vii, ai comunei Ghiroda, să ne creștem 
copiii, nepoţii în dragoste faţă de sa-
tul nostru natal, faţă de patrie, că nu-
mai așa suntem respectaţi de semenii 
noștri din alte ţări.

Închei, crezând în versetul Apos-
tolului Pavel: „Dacă dragoste nu e, ni-
mic nu e” dublat de o frază memora-
bilă a lui „Dacă dragoste nu am, nimic 
nu sunt”.

Prof.univ.emerit.dr.ing. 
AUREL LĂZUREANU

DRAGOSTEA DE ŢARĂ  ÎN ANUL 
CENTENARULUI
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EDUCAȚIE

Copiii experimentează, exprimă 
și percep emoțiile înainte de a le în-
țelege. În procesul de învățare, co-
piii deprind o serie de abilități ce îi 
conectează cu familia, ceilalți copii, 
educatori și alte persoane din jur - ei 
învață să recunoască, eticheteze, să 
controleze și să-și comunice emoțiile. 
Toate aceste capacități, prin dezvol-
tare, îi ajută să devină competenți în 
negocierea relațiilor din ce în ce mai 
complexe, să participe efectiv în rela-
ții și activități de grup și să primească 
suport social pentru o dezvoltare și 
funcționare sănătoasă.

Reglarea emoțională este un pro-
ces intern ce presupune gestionarea 
și coordonarea emoțiilor, un rol im-
portant în acest proces avându-l in-
fluența părinților (observarea și  mo-
delul comportamental al părinţilor, 
climatul familial). Dintre factorii care 
influenţează reglarea emoţională s-ar 
putea enumera: temperamentul co-
pilului, dezvoltarea neuropsihologi-
că, dezvoltarea cognitivă, formarea și 
menținerea relațiilor sociale.

Copilul observă reacția celorlalți 
pentru a învăța cum să reacționeze în 
anumite situații ce provoacă emoții. 
De exemplu, dacă părintele manifes-
tă furie în diverse situații frustrante, 
copilul va observa și va învăţa acest 
tip de răspuns pentru reglarea emo-
țională (nu va cunoaște o mai mare 
varietate de răspunsuri emoționale, 
adecvate situațiilor de viaţă).

Din punct de vedere psihologic 
(Teoria „meta-emoțiilor” a lui Gott-
man), părinții receptivi și afectuoși 
manifestă un comportament paren-
tal sănătos, ce influenţează pozitiv 
reglarea emoțională a copilului: sunt 
conștienți de emoțiile copilului, văd 
emoțiile copilului ca o oportunitatea 
de apropiere sau de învățare, își ajută 
copilul să-și identifice verbal emoții-
le, empatizează sau validează emoția 
copilului, ajută copilul în rezolvarea 
problemei.

Totodată, răspunsurile negative și 
de înlăturare a emoțiilor preșcolarilor 
au fost asociate cu o creștere a furiei 
la copil, reacţie observată în inter-
acțiunea copil-părinte - Teoria lui Ei-
senberg. Acest studiu a indicat faptul 
că reacțiile negative ale părinților la 

emoțiile copiilor (pedepsirea, supă-
rarea/mâhnirea) sunt asociate cu o 
calitate scăzută a funcționării sociale 
și cu dificultăți de reglare emoțională. 
Reacțiile calme/neutre ale părinților 
la furia copilului conduc la un nivel 
mai scăzut de exprimare a furiei și a 
încrâncenării în alte contexte.

Climatul familial emoțional din  
viața de zi cu zi  are un impact im-
portant  asupra dezvoltării emoțio-
nale și a capacității de reglare emo-
țională a copilului. Când acesta este 
problematic, constrângător sau im-
previzibil, crește riscul de reactivita-
te emoțională  din partea copilului 
(manifestare a manipulărilor emo-
ționale la care este expus). Atunci 
când copilul se află într-un  mediu 
liniștit, în care se simte acceptat și 
îngrijit,  el se simte liber în a se ex-
prima emoțional, fiind sigur că ne-
voile emoționale îi vor fi îndeplinite 
sau care vor fi consecințele dacă se 
poartă urât. Copilul expus la conflic-
tele între adulți (părinți, bunici sau 

soți), respectiv la un mediu caracte-
rizat de furie (chiar dacă nu direcți-
onată către el),  poate avea ulterior 
dificultăți de relaționare pozitivă cu 
cei din jur.

Ca părinţi, ce putem face pentru 
a-i învăţa pe copii să gestioneze efici-
ent emoţiile în diferite contexte? Iată 
câteva strategii de reglare emoționa-
lă utile și la îndemâna noastră:

• implicarea mamei în căutarea in-
formațiilor necesare (alături de copil), 
pentru evitarea anumitor contexte 
negative din punct de vedere emoți-
onal;

• comutarea atenției, într-o situație 
frustrantă, de la problemă la căutarea 
soluţiilor pentru ieșirea din impas;

• selectarea oportunităților de că-
tre părinți pentru copil, cu scopul de a 
învăța despre experiențele emoționa-
le (ţinând cont de caracteristicile co-
pilului: temperament, comportamen-
tul în anumite contexte).

CONCLUZIE: Climatul familial, 
comportamentul emoțional al părinți-
lor, dar şi răspunsul părintelui la emo-
țiile copilului afectează capacitatea 
copilului de autoreglare emoțională şi 
sentimentul de securizare emoționa-
lă. Impactul tuturor acestor elemente 
se poate observa în comportamentul 
pe care îl manifestă copilul în anumite 
situații cu implicare emoțională puter-
nică.

 Prof. ZLATINCA NEAMŢ

REGLAREA EMOȚIONALĂ A COPILULUI
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PRIMĂRIA GHIRODA VĂ INFORMEAZĂ

Sărbătoarea nu a fost un pretext, 
imediat, de regăsire. Ci rodul unei idei 
– cultivate de către primărie și consi-
liul local – care susține continuitatea.

În fapt, poate fi și o lecție ținută 
în văzul tuturor, că tot ce ne-au lăsat 
înaintașii, fie și numai într-un ceaun, 
este parte din întreg.

Tocmai asta s-a văzut pe platoul 
din incinta Casei de Cultură din Ghi-
roda, unde 14 participanți, toți din 
județ, proprietari grijulii și dăruiți de 
bucătăreală, au venit în sprijinul con-
tinuității.

De la ora 12, pe scenă, parte din 
atmosferă, a început spectacolul ar-
tistic. Amănunt de care s-a îngrijit 
Fundația Culturală ”Pro Datina”, prin 
domnul Felician Ciolea.

Focul de sub ceaune, așa, în plină 
zi, a adunat, după un timp, miresme-
le mâncărurilor pe care le știm de la 
bunica. Trec dintr-un loc în altul, văd 
străduința fiecărui bucătar de ocazie.

Iată un bărbat cu o pălărie făcută 
de el, din carton, pe care scrie „Amin-
tiri din copilărie”. Bărbatul se numește 

Dumitru Cojocaru, e din Calea Lipo-
vei, s-a înscris în concurs cucerit de 
idee.

Şi din dorința de a se împotrivi, cu 
ceaunul lui, uitării. Așa s-a mărturisit: 
„Sunt aici, domnule, doar din plăcere, 
să mă întâlnesc cu prietenii, cu lumea. 
De ceaun ne îngrijim mai mulți amici 
din copilărie, de generală, de liceu, 
eu, Gicuță, Şony, toți plecați în lume. 
Eu în Germania, Gicuță în Anglia… 

Acum suntem acasă, în concediu. Vă 
place, domnule, ce vedeți aici?”…

Nu-i spun nimic, doar îi strâng 
mâna și, prins în ale lui, parcă îi e în-
deajuns. Pe scenă spectacolul se-n-
cinge. Fiecare după cum se simte, 
cum și în ce se caută, ce ar aștepta sau 
ce și-ar dori să primească. Neștiut. Mă 
opresc, atras de un amănunt, la un alt 
ceaun.

A consemnat  DUMITRU OPRIȘOR

Frânturi dintr-o poveste…

FESTIVALUL CEAUNULUI, LA GHIRODA
EDIȚIA A II-A

Reprezentanţii Primăriei Ghiro-
da anunţă cetăţenii că pe raza co-
munei se desfășoară o amplă acţiu-
ne de verificare și sancţionare, prin 
amendă, a tuturor proprietarilor de 
terenuri care nu au respectat nor-
mele de salubrizare și întreţinere 
corectă a acestora.

Totodată, cei care au pe terenuri 
ambrozie o plantă alergenă peri-
culoasă și care nu o distrug, riscă 
amenzi usturătoare. La nivel naţip-
nal a apărut o lege pentru comba-
terea ambroziei, iar cei care nu iau 
măsuri pot primi amenzi care ajun-
gă la 20.000 de lei.

Practic, orice persoană care are 
un teren în România este obliga-
tă să ia măsuri pentru a distruge 

ambrozia, o buruiană ce crește de 
obicei pe marginea drumurilor, pe 
ogoare sau pe terenurile lăsate în 
paragină, potrivit unui act norma-
tiv care se aplică din luna martie. În 
caz contrar, amenda ajunge până 
la 5.000 de lei pentru persoanele 
fizice și până la 20.000 de lei pentru 
firme, dar doar după o avertizare 
iniţială a autorităţilor.

Autorităţile locale s-au pregătit cum 
se putea mai bine pentru sezonul rece, 
dar și pentru a putea face întreţinerea 
spaţiilor verzi de pe domeniul public din 
comună.

Pentru a evita orice problemă ar putea 
apărea odată cu venirea zăpezii, a fost achi-
ziţionat un utilaj multifuncţional Unimog, 
dotat cu sărăsiţă pentru deszăpezire, acţi-
onată hidraulic din cabina șoferului, lamă 
frontală, perie frontală și bazin pentru trans-
port și distribuţie apă. De asemenea, utilajul 
mai este dotat cu o cositoare mecanică și 
un tocător pentru întreţinerea spaţiilor verzi 
aferente zonelor limitrofe arterelor rutiere.

A mai fost achiziţionată și o autos-
pecială cu măturătoare și aspirator și cu 
spatele basculabil, pentru descărcarea 
deșeurilor colectate.

UTILAJE PERFORMANTE, 
ACHIZIŢIONATE PENTRU 

ÎNTREŢINERE ȘI 
INTERVENŢII

Atenţie, e lege!

CE RISCAŢI DACĂ NU COMBATEŢI 
AMBROZIA?
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ȘTIAȚI CĂ... ȘCOALĂ DE VARĂ

EDITAT DE PAROHIA ORTODOXĂ GIARMATA VII  ANUL XIX  NR. 215  2018

SUPLIMENT RELIGIOS AL REVISTEI VATRĂ NOUĂ

Prohodul Preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu 
și pururea Fecioarei Maria 
se săvârșește în ajunul săr-
bătorii, adică în seara de 
14 spre 15 august, în jurul 
Epitafului Maicii Domnului 
și are o însemnătate deo-
sebită pentru credincioșii 
ortodocși, fiind în același 
timp o cântare de tânguire 
dar și o mărturisire a Sfin-
ţeniei Maicii Domnului și 
a dumnezeirii celui ce S-a 
născut din pântecele ei cel 
pururea fecioresc.

Ca și Prohodul Mântuito-
rului nostru Iisus Hristos, Pro-
hodul Maicii Domnului este 
expresia evlaviei, a iubirii 
credincioșilor faţă de Maica 
Domnului. Prohodul este o 
rugăciune cântată prin care 
noi cerem de la Maica Dom-
nului ocrotire în momentele 
dificile ale vieţii noastre, dar, 
în același timp, recunoaștem 
adevărul fundamental, că ea 
este Maica Vieţii. Ea a născut 
pe Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos, Care este Stăpân 
peste viaţă și peste moarte 
și Care are puterea să dăru-
iască viaţă veșnică și să mute 
trupul preacurat al Maicii 
Sale în slava Împărăţiei ceru-
rilor. În multe dintre tropare-
le pe care le-am auzit și cân-
tat la slujba Prohodului sunt 
amintite cuvintele de foc 
ale prorocilor care, cu sute 
de ani înainte de Întruparea 
Mântuitorului, au văzut-o pe 
Fecioara Maria fie ca scară 
pe care coborau și urcau în-
gerii, așa cum a văzut-o Pa-
triarhul Iacov - Maica Dom-
nului fiind scara pe care S-a 

pogorât Dumnezeu Însuși la 
noi în Persoana unicului Său 
Fiu și scara pe care noi urcăm 
de la moarte la viaţă și de la 
pământ la cer; ea este lâna 
pe care a văzut-o Ghedeon 
și care rourează pământul 
cu darurile dumnezeiești și 
rugul pe care l-a văzut Moi-
se pe Muntele Sinai. Sărbă-
toarea aceasta este una care 
aduce multă nădejde, multă 
bucurie și mult optimism în 
viaţa noastră, pentru că ne 
arată încă o dată că cel care 
crede în Hristos are viaţă veș-
nică.

Prohodul Maicii Domnu-
lui este o rugăciune plină de 
evlavie, integrată în cultul 
Bisericii noastre, creând un 
paralelism între momentul 
Răstignirii și Învierii Mântui-
torului și ridicarea la ceruri a 
Născătoarei de Dumnezeu. 
Această slujbă este așezată 
de Biserică după modelul 
Prohodului Domnului nos-
tru Iisus Hristos din Vinerea 
Sfintelor Patimi. În același 
timp, Prohodul Maicii Dom-
nului cuprinde și referințe 
de natură istorică legate 
de împrejurările în care s-a 

săvârșit și s-a mutat la ce-
ruri Născătoarea de Dum-
nezeu. Întreaga scriere este 
o Liturghie a întregii creații 
văzute și nevăzute, care 
slujește Maicii Domnului și 
se bucura că, deși se mută 
din viața aceasta, rămâne 
de-a pururi mijlocitoare, ru-
gătoare și împreună lucră-
toare a mântuirii întregului 
neam omenesc.  În cadrul 
acestei slujbe, alcătuită din 
trei stări, preoții stau în ju-
rul Sfântului Epitaf. Toate 
cântările sunt de bucurie, 
pentru că Maica Domnului 
s-a bucurat atunci când i s-a 
vestit mutarea la ceruri de 
către Arhanghelul Gavriil. 
Odată cu Adormirea Maicii 
Domnului, Născătoarea de 
Dumnezeu devine Maica 
noastră care se roagă pen-
tru toată Biserica, mărturisi-
tă prin cântarea Acatistului: 
„Bucură-te cea plină de dar, 
care întru adormirea ta nu 
ne părăsești pe noi.

Preot VASILE D. SUCIU

PROHODUL MAICII DOMNULUI
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Evenimentul va cuprinde următorul program religios şi cultural:
  9,00 - Sfânta Liturghie în Biserica Ortodoxă
12,00 - Ceremonialul de Rugă

• Înconjurarea Bisericii
• Sfinţirea colacului de rugă
• Binecuvântarea prinoaselor

12,30 - Deschiderea rugii de către naşii bisericii
12,30 - 13,00 - Program artistic și agapă creștină
17,00 - Joc şi bal la Căminul Cultural

Programul artistic va fi susţinut de soliştii
Giorgiana Lazăr și Bebe Radu Dragomir,  
acompaniați de formația Banat Expres

Invitat special: AUREL TĂMAȘ
În deschidere, suită de dansuri susţinută de

Ansamblul Flori din câmpie

Naşii Bisericii:
Familia Nicoleta și Mihai Sarchiz

RUGA SATULUI
Giarmata Vii

Duminica, 9 septembrie 2018

Organizatori:
PAROHIA ORTODOXĂ  

GIARMATA VII
CONSILIUL LOCAL GHIRODA

PRIMĂRIA GHIRODA
ASOCIAȚIA PRO DATINA

va avea loc sărbătorirea
HRAMULUI BISERICII ORTODOXE GIARMATA VII - ÜBERLAND

precum şi tradiţionala
RUGĂ BĂNĂŢEANĂ - IBĂRLONȚANĂ

V
ă 

aşte
ptăm cu multă bucurie!

INVITAȚIE
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STUDIU MONOGRAFIC

PROMOTORI AI VALORILOR SPIRITUALE BĂNĂȚENE.
 CONTRIBUȚII ȘTIINȚIFICE REGĂSITE ÎN REVISTA 

„VATRĂ NOUĂ” (II)

Răsfoind ziarul îngălbenit de 
vreme, autorii evocați au rămas im-
presionaţi de mulţimea și varietatea 
materialelor publicate, în special 
cele dedicate orizontului spiritual și 
educațional1. Din paginile Foii Die-
cezane, susţin autorii, nu au lipsit 
nici articolele de educaţie morală 
a familiei, a tineretului, articole de 
istorie locală, cât și creionarea unor 
scriitori din România. 

Un alt culoar de cercetare sunt 
studiile publicate în revistele de 
specialitate, care au acordat o 
atenţie specială unor publicaţii ro-
mânești bănăţene. Printre autorii 
acestor studii îi amintim pe: Stelian 
Mândruţ2, Ibolya Sipos – Liviu Du-
tuș3, Gh. I. Oancea4, I. Cicală5, Mircea 
Giosu6 etc. Aceste lucrări au contri-
buit la cunoașterea unor probleme 
distincte dezbătute în rândurile pu-
blicaţiilor românești bănăţene din 
anumite perioade de timp. Autorii 
pun în circuitul științific mărturii in-
teresante din punctul de vedere al 
opiniei publice, istoriei mentalită-
ţilor faţă în faţă cu puterea politică 
din secolele XIX și XX. 

„Vatră nouă” – inserția 
în eternitate

Ei bine, din toate lucrările par-
curse – menționate mai sus – s-a 
desprins o idee esențială, și anume: 
în spatele unei reviste prestigioase, 
al unei lucrări citite și citate s-au 
aflat oameni care s-au dăruit prin 
scris comunității în care au activat. 
Aceștia au reprezentat elita presei 
românești din toate timpurile.

În același timp, dorim să punem 

1  Ioan Mâţu, Marciana Corici, Mironică Corici, Foaia Diecezană Caransebeş (1886-1918). Aspecte socio-culturale, Editura Helicon, Timișoara, 1999.
2  Stelian Mîndruţ, Confruntarea dintre literatură şi evenimentul politic în paginile Drapelului lugojean din timpul Primului Război Mondial, în 

Apulum, XVIII, 1980; Idem, Valeriu Branişte şi gazeta Banatul (1905-1906), în SIB, X, 1984.
3  Ibolya Sipos, Liviu Dutuș, Contribuţii la monografia ziarului Drapelul (1901-1918). Istorie și istoriografie, în Corviniana, II, 1996, nr. 2.
4  Gheorghe Ioan Oancea, Locul şi rolul Drapelului în lupta poporului român din Banat pentru libertate şi unitate naţională (1914-1918), în SIB, VII, 1982.
5  Ion Cicală,  Ziarul Drapelul din Lugoj, în Banatica, I, 1971.
6  Mircea Giosu, Ideea de unitate în Drapelul din Lugoj, în SC, III, 1979.
7  Păun Ion Otiman, Vatră nouă – 50 în Vatră nouă, Giarmata Vii, V, 2004, nr. 50, octombrie, p. 2.
8  Cuvintele Satul nostru au fost utilizate în mai multe articole de către academicianul Păun Ion Otiman. Vezi Vasile D. Suciu, Gheorghe 

Crişan – primul cetățean de onoare al localității Giarmata Vii în Vatră nouă/Iconostas, Giarmata Vii, XII, 2011, nr. 126, octombrie, p. 9; Păun Ion 
Otiman, Flori din câmpie în Vatră nouă, Giarmata Vii, V, 2004, nr. 45, mai, p. 1. 

în lumină un alt aspect extraordinar 
pe care l-am sesizat în cele aproxi-
mativ două decenii de existență a 
publicației „Vatră nouă”. Pe cei care 
au publicat diferite materiale i-am 
încadrat în cel puțin două categorii: 
profesioniști și începători. Începăto-
rii, cei mai mulți dintre ei tineri, au 
crescut și au fost formați sub pana 
elitelor. De aceea, cred că se poate 
sesiza o școală – o școală a presei.

În anii copilăriei auzisem de 
Şcoala Ardeleană, pe care o perce-
peam ca pe o clădire, apoi mai târ-
ziu aveam să descopăr că de fapt a 
fost o importantă mișcare culturală. 
Dacă avem în vedere acest reper is-
toriografic, cred că se poate ridica 
o legitimă întrebarea: a existat și 
există o Şcoală a presei în Banatul 
istoric? Pentru a răspunde la aces-
te întrebări, aparent simple, a fost 
nevoie de ani de zile de cercetare, 
documentare și structurare a docu-
mentelor/informaţiilor. Răspunsul, 
cu siguranță, îl vom extrage fiecare 
din analiza de mai jos întreprinsă de 
noi.

„Vatră nouă” nu a apărut sub cele 
mai pozitive auspicii. Acest aspect 
este evocat în numărul 50 al revis-
tei: „Atunci când părintele Vasile 
Suciu a avut ideea să edităm o re-
vistă a comunității noastre din Giar-
mata-Vii, făcând apel la mai mulți 
intelectuali și oameni de afaceri din 
satul nostru, am primit inițiativa 
Domniei Sale cu o oarecare rezervă. 
Reținerea mea venea din propria ex-
periență de editor al unei reviste de 
specialitate a universității pe care 
o conduc, neîncrederea mea fiind 

determinată de greutățile inerente 
scrierii, culegerii, tipăririi, difuzării 
și, mai cu seamă, continuității unei 
reviste”7.

Din citarea academicianului 
Păun Ion Otiman trebuie să distin-
gem cuvintele „satul nostru”8, cuvin-
te pe care de altfel le-am evidențiat 
mai sus. Satul nostru a fost și pentru 
cei aproximativ 100 de contributori, 
printre care o seamă de personali-
tăți ale vieții culturale și ecleziale 
românești. Amintim pe academi-
cianul Răzvan Theodorescu, Pavel 
Petroman, Dumitru Tomoni, Crișu 
Dascălu, Ioan Viorel Boldureanu, 
Ioan David, Răzvan Hrenovschi, An-
cuța Partenie, Daniela Buzatu, Ioan 
Traia ș.a.m.d. Ne-au sprijinit cu ar-
ticole ierarhii Nicolae Corneanu, 
Ioan Selejan, Lucian Mic, Sebastian 
Kräuter și Martin Roos. Dintre clerici 
amintim pe: Ionel Popescu, Zaha-
ria Pereș, Ioan Bude, Vasile Itineanț, 
Sorin Cosma, Nicolae Neaga, Nico-
lae Belean, Nicolae Morar, Marius 
Florescu, Adrian Carebia, Petru Iti-
neanțu, Valentin Bugariu, Alin Cris-
tian Scridon, Sorin Lungoci, Ciprian 
Câmpean, Ionel Cristea, Ştefan Mar-
cu, Marian Pîrvu, Horia Țâru, Marcel 
Vlaicu, Nicolae Mircia, Octavian Bla-
ga, George Moșneguțu, Vasile Petri-
ca, Cristian Miloș, Gamalil Păvăloiu, 
Ilia Pavlovici-Pătruț, Ioan Mermeze, 
Claudiu Roșoiu, Teodor Cocan, Iosif 
Heinrich, Cristian Ştefan, Vasile Su-
ciu etc.

Pe lângă personalitățile, clericii 
inserați mai sus, zeci și zeci de au-
tori – fie medici, asistente, profesori, 
avocați, ingineri, economiști, poli-

Promoteurs des valeurs spirituelles Banat.
Contributions scientifiques trouvées dans „Le nouveau foyer”
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țiști etc. – au sprijinit revista noas-
tră și vor face obiectul unei analize 
într-un alt studiu9.

O serie de autori au avut con-
tribuții semnificative. De pildă pro-
fesorul universitar Pavel Petroman 
(laic) impresionează cititorul prin 
studiile inserate din orizontul spiri-
tualității creștine. Fecioara Maria de 
la Lourdes10, Maica Fatima11 ș.a.m.d. 
sunt câteva repere din viața spiritu-
ală romano-catolică.

Fără îndoială că putem insera 
numeroase exemple, însă am dori 
să ne axăm pe trei corifei ai Vetrei 
noi, întrucât fără ajutorul lor revista 
coordonată de noi s-ar fi îndreptat 
– fără îndoială – într-o altă direcție.

Elite bănățene – 
colaboratori fideli ai foii 
din Giarmata-Vii

Revista „Vatră nouă”, fondată 
acum două decenii, era o revistă a 
satului. Prin urmare, o foaie necu-
noscută, fără perspectivă, fără un 
renume care să atragă cercetătorii și 
implicit comunitatea din Giarmata 
Vii să apară ca un reper în orizontul 
cultural bănățean. 

Debutul sumbru a fost încet es-
tompat, număr cu număr, de trei co-
rifei care au reprezentat în viziunea 
noastră fundamentul colaboratori-
lor noștri. Vom încerca o modestă 
creionare a activității publicistice a 
celor trei corifei ai Vetrei noi.

Păun Ion Otiman nu are nevoie 
de prezentare. A înțeles foarte bine 
că de o prezentare are nevoie satul 
nostru. Acest aspect ni s-a transmis 
în fapte. În cele aproximativ două 
decenii de existență a revistei, Dom-
nia Sa a contribuit cu 195 de articole. 
Între anii 2000-2010 nu a publicat 
în 4 numere, iar între 2010-2018 nu 
a trimis spre publicare un articol în 
două numere din Vatră nouă. Este un 
fapt extraordinar ca un academician 
să se dăruiască cu atâta perseveren-
ță comunității pe care o reprezintă. 
Dimensiunea fizică are limitele ei cu-
noscute: activitate la Academia Ro-
mână, activitate la Universitate, ac-
tivitate în cadrul sesiunilor culturale, 

9  Vom aminti pe Valentina Popa, Marius Gligan, Monica Muntean, Eleonora și Partenie Mihai, Viorica Velcotă, Lavinia Savi, Lăcrămioara 
Tomiuc, Ioan Petrea, Mirela Olar, Aurica Ruen, Sergiu Grünberg, Mihai Emilian Moisii, Daniela Popa, Nicoleta Spătar, Monica Suciu, Vasile 
Aurel Toroc, Ionel Matei, Rodica Andrașiu, Claudia Vlaicu, Rodica Mihoc, Narcisa Drăgulescu, Gabriela Otiman, Viorel Breban, Dan și Narcisa 
Drăgulescu, Dan Pașca, Mircea Spătar, Horațiu Bob, Radu Taian, Adrian Angelescu, Fănel Dan Pașca, Vasile Goșa, Mihaela Panda, Rodica Ku-
bik, Lucian Murariu, Adrian Petrescu, Zlatinca Neanț, Oana Balosin, Matei Ionel, Ion Mărin Almăjan, Gabriela Bica etc.

10  Pavel Petroman, Fecioara Maria de la Lourdes în Vatră nouă, Giarmata Vii, VII, 2006, nr. 67, martie, pp. 12-13.
11  Idem, Maica Fatima în Vatră nouă, Giarmata Vii, VII, 2006, nr. 68, aprilie, pp. 12-13.

publicarea de cărți și studii, activitate 
în Parlamentul României și să găsești 
timp să creionezi câte ceva pentru… 
o vatră nesemnificativă. Colaborarea 
academicianului cu revista noastră 
exprimă pe deplin capacitatea unui 
om care, prin muncă și perseverență, 
a ajuns pe culmile culturii și politicii 
românești. Nu întâmplător, acade-
micienilor francezi li se mai spune și 
nemuritorii. Nemuritori prin opera și 
viața lor.

Articolele publicate de acade-
micianul Păun Ion Otiman le-am 
împărțit pe diferite domenii: spi-
ritualitate, spațiul rural românesc, 
agricultură, educație, istorie, poli-
tică, cultură, călătorii, comemorări/
prezentări și comunicări. Prin grafi-
cele de mai jos expunem procentul 
studiilor din domeniile evocate.

(continuare în numărul viitor)
Preot VASILE D. SUCIU

* Grafic (nr. 1). Structura domeniilor articolelor întocmite de academicianul Ion 
Păun Otiman şi publicate în revista „Vatră nouă”. 2000-2018. 

* Grafic (nr. 2). Structura domeniilor articolelor întocmite de academicianul Ion 
Păun Otiman şi publicate în revista „Vatră nouă”. 2000-2018. 
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Expresie biblică rostită de Mântui-
torul în Parabola tatălui și ai celor doi 
fii ai săi de la Matei 21,28-31, în care 
spune următoarele: ,,Un om avea doi 
fii. Şi ducându-se la cel dintâi, i-a zis: 
Fiule, du-te astăzi și lucrează în via 
mea. Iar el răspunzând, a zis: Mă duc, 
Doamne, și nu s-a dus. Mergând la al 
doilea, i-a zis tot așa; acesta, răspun-
zând, a zis: Nu vreau, apoi căindu-se, 
s-a dus. Care dintr-aceștia doi a făcut 
voia Tatălui? Zis-au Lui: Cel de-al doi-
lea...” Această parabolă a fost rostită 
cu ocazia ultimei vizite a Domnului Ii-
sus Hristos în Ierusalim mai înainte de 
moartea Sa. El izgonise din templu pe 
cei ce cumpărau și vindeau. 

 În această parabolă, tatăl repre-
zintă pe Dumnezeu, via reprezintă 
Biserica, casa lui Dumnezeu aici pe 
pământ. Prin cei doi fii sunt repre-
zentate cele două clase de oameni. 
Fiul care a refuzat să asculte porunca, 
spunând: ,,Nu vreau”, reprezintă pe 
aceia care trăiesc în neascultare faţă 
de Dumnezeu, care nu au pretenţii 
de sfinţenie și care refuză în mod 
deschis să poarte jugul unor restricţii 
și al ascultării pe care Legea lui Dum-
nezeu le cere. Acest fiu, care pentru 
un timp a refuzat să asculte porunca 
tatălui său, n-a fost condamnat de 
Domnul Hristos, dar nici n-a fost lău-
dat. Cei care se comportă asemenea 
acestui fiu, refuzând să asculte, n-au 
nici un merit pentru poziţia lor. 

  Faptul că spun deschis ceea ce 
au de spus, nu trebuie considerat ca 
fiind o virtute. Sfinţirea, prin adevăr 
și neprihănire, ar trebui să facă pe 
cei credincioși martori plini de cu-
raj pentru Hristos; dar așa cum este 
folosită de păcătos, este o insultă, o 
sfidare la adresa lui Dumnezeu. Fap-
tul că cineva nu este ipocrit, acesta 
nu-l face nicedecum a nu fi în reali-
tate un păcătos. Nimeni n-ar trebui 
să se liniștească că păcatele cultivate 
pentru un timp vor putea fi părăsite 
repede. Lucrurile nu stau astfel. Fie-
care păcat cultivat slăbește caracte-
rul și întărește obiceiul, iar rezultatul 
este stricăciunea fizică, intelectuală 
și morală. Poate că vom ajunge să 
ne pară rău, să ne pocăim de răul 
pe care l-am făcut, și să ne așezăm 
picioarele pe drumul cel bun; dar 

faptul că mintea ne-a fost modelată 
de rău și că ne-am familiarizat cu el, 
face foarte dificilă deosebirea din-
tre ceea ce este drept și ceea ce nu 
este drept. Când apelurile Duhului 
Sfânt ajung la inimă, singura noas-
tră speranţă constă în a răspunde 
neîntârziat acestora. Când vine che-
marea: ,,Du-te astăzi, de lucrează în 
via mea, nu refuza” poate că n-ai  să 
m-ai auzi niciodată invitaţia aceasta. 
Dacă vom cultiva în credincioșie via 
sufletului nostru, atunci, Dumnezeu 
ne va face conlucrători împreună cu 
El. Şi nu vom avea de făcut o lucrare 
numai pentru noi, ci și pentru alţii.

Asemănând Biserica cu o vie, 
Domnul Iisus Hristos n-a vrut să ne 
înveţe că trebuie să ne limităm sim-
patiile și lucrarea numai la cei ai noș-
tri. Via Domnului trebuie lărgită. El 
dorește ca ea să se extindă pe toată 
suprafaţa pământului. Dumnezeu 
așteaptă să vadă la noi dovada cre-
dinţei, iubirii și răbdării noastre. Le-
gătura dintre Dumnezeu și poporul 
Său este aceea a unui tată faţă de 
copiii Săi. Şi El este îndreptăţit să 
pretindă de la noi o lucrare plină de 
credincioșie. Să privim la viaţa Dom-
nului Iisus Hristos. Stând în fruntea 
omenirii, slujind Tatălui Său și oa-
menilor făcându-le numai bine, este 
un exemplu a ceea ce ar trebui să fie 
orice fiu. Ascultarea pe care Domnul 
Hristos a manifestat-o, este asculta-
rea pe care Dumnezeu o cere astăzi 
de la fiecare fiinţă omenească. El a 
slujit Tatălui Său din iubire, de bună 
voie și în deplină libertate. Nici un 
sacrificiu n-a fost considerat prea 
greu pentru Domnul Hristos, pentru 
a împlini lucrarea pe care El, a venit 
s-o facă.  În fiul care a zis: ,,Mă duc, 
Doamne”..., dar nu s-a dus, a fost dat 
pe faţă caracterul fariseilor de acum 
două mii de ani, dar și din prezent.           

 Asemenea acestui fiu, conducăto-
rii iudei erau nepocăiţi și încrezători 
doar în ei. Viaţa religioasă a naţiunii 
iudaice ajunsese numai o preten-
ţie. Când a fost proclamată  Legea 
pe muntele Sinai, de către vocea lui 
Dumnezeu, tot poporul s-a legat că o 
va asculta. Ei au spus: ,,Mă duc, Doam-
ne”..., dar nu s-au dus. Când Domnul 
Hristos în persoană a venit ca să le 

înfăţișeze principiile Legii, ei L-au res-
pins. Domnul Iisus Hristos a dat o bo-
găţie de dovezi despre autoritatea și 
puterea Sa divină, și cu toate acestea 
n-au vrut și nu vor să creadă în El, în 
adevăr. Domnul Hristos le-a demon-
strat și demonstrează că ei continuau 
să nu creadă, datorită faptului că nu 
aveau acel spirit care duce la asculta-
re. În timp ce mărturiseau că ascultă, 
ei refuzau să dea ascultare de Dum-
nezeu. Ei nu erau împlinitori ai adevă-
rului pe care ei mărturiseau că învaţă 
pe alţii. Acei care refuză să coopere-
ze cu Dumnezeu pe pământ, nu vor 
coopera cu El nici în ceruri. Este mai 
multă speranţă pentru păcătoși, de-
cât pentru aceea care se cred drepţi și 
stăpânii lumii și care refuză să asculte 
Cuvântul lui Dumnezeu.Cel care se 
vede așa cum este, un păcătos, fără să 
acopere păcatul, care este conștient 
de faptul că înaintea lui Dumnezeu, 
corpul, sufletul și spiritul îi sunt stri-
cate, unul ca acesta se alarmează ca 
nu cumva să ajungă pe veci departe 
de Împărăţia Cerurilor. El își dă seama 
de starea lui, de faptul că este bolnav, 
și caută vindecarea la Marele Medic 
care a spus: ,,Pe cel ce vine la Mine, 
nu-l voi scoate afară; Pentru că m-am 
coborât din cer, nu ca să fac voia Mea, 
ci voia celui ce M-a trimis pe Mine.” 
Ioan 6. 37-38. 

Acestea sunt acele persoane pe 
care Dumnezeu le poate folosi ca lu-
crători în via Sa. Sfântul Apostol Petru 
ne sfătuiește cu privire la modul în care 
trebuie să lucrăm. El spune: „Harul și 
pacea să vă fie înmulţite prin cunoaș-
terea lui Dumnezeu și a Domnului 
nostru Iisus Hristos! Dumnezeiasca lui 
putere ne-a dăruit tot ce privește via-
ţa și evlavia, prin cunoașterea Celui ce 
ne-a chemat prin slava și puterea Lui, 
prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui 
nespus de mari și scumpe, ca prin ele 
să vă faceţi părtași dumnezeieștii firi, 
scăpând de stricăciunea poftei celei 
din lume. Pentru aceasta, puneţi și din 
partea voastră toată sârguinţa și adău-
gaţi la credinţa voastră: fapta bună, cu-
noștinţa, înfrânarea, răbdarea, evlavia, 
dragostea de fraţi și iubirea faţă de toţi 
oamenii.” 2 Petru 1, 2-7.                                                                                                                                

Prof.  AURICA RUEN

MĂ DUC, DOAMNE!
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         UNIREA PRIN POEZIE

Pagină realizată de CARMEN PEREGRINA

O Europă care nu va fi creştină, va fi un nou Turn Babel; o nouă 
babilonie de criminali şi de oameni nefericiți strânşi laolaltă.

Ioan Alexandru

IOAN ALEXANDRU
25 decembrie 1941, Topa Mică, jud. Cluj -

16 septembrie 2000, Bonn, Germania

Predestinat a se naște
în ziua de Crăciun

Întâmplarea a fost să fie în noaptea 
de Crăciun. Mama, ostenită de pregăti-
rea sărbătorilor, a trebuit să se despovă-
reze şi nu m-a trecut în acte ca să nu mă 
îmbătrânească cu un an de cinci zile. Aşa 
că apar în acte la 1 ianuarie, mărturisea 
Ioan Alexandru atunci când vorbea 
despre ziua lui de naștere. Da, în ziua de 
Crăciun s-a născut și pruncul Ioan, care 
avea să-și păstreze pe chip și în vers ino-
cența.

Despre satul copilăriei își aduce 
aminte cu nostalgie:  Pot să spun că în-
treaga mea copilărie este legănată de 
tradiția teribilă a Transilvaniei, a unui sat, 
aş putea spune ancestral, de dealuri ce 
premerg Munții Apuseni, cu oameni vi-
guroşi, păstrători de tradiție şi rânduieli. 
[...] Satul transilvan, cu toată austeritatea 
şi sacralitatea lui, este o permanență în 
scrisul meu. Când am plecat de acolo am 
avut sentimentul că am plecat din rai şi 
aşa a fost. Până când am înjghebat fami-
lia în care am regăsit acel rai, într-o altă 
formă, satul a rămas nucleul existenței 
mele.

Considera că poetul trebuie să fie 
ancorat în realitatea socială și politică: A 
fi poet înseamnă a lua în grija ta totul, tot 
ce ființează într-o patrie.

Participă la cenacluri literare, pu-
blică în reviste literare, începe studiile 
filologice la Universitatea din Cluj, le 
termină la București, unde în 1973 obți-
ne doctoratul (coordonator științific Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga).  E atras de filoso-
fie și urmează cursurile în Germania. Ape-
titul pentru cunoaștere îi poartă pașii la 
Paris, Roma, Constantinopol, Ierusalim…

Culmea creației sale lirice o consi-
tuie Imnele (Imnele bucuriei – 1973, 
Imnele Transilvaniei – 1976, Imnele 
Țării Românești - 1981, Imnele Moldo-
vei - 1980, Imnele Iubirii - 1983, Imnele 
Putnei - 1985, Imnele Maramureșului 
– 1988,  Imnele sfinților martiri Brânco-
veanu - 2014).  Am un plan de viitor deja 
făcut care cuprinde 307 titluri de Imnuri 
lirice. Un titlu este Rohia. Dacă voi trăi să 
le pot împlini aceste trei sute de imnuri 
datoria vieții mele va fi încheiată. Imnuri 
lungi în care să fie redeşteptate toate fru-
musețile Cosmosului în lumina Învierii, 
neamul şi graiul şi părinții, aşa cum au 
făcut marii poeți ai altor neamuri, Dante, 
ori Roman Melodul, ori Eminescu, Coşbuc 
şi Blaga la noi.

Vizita în Statele Unite ale Ame-
ricii din 1994 unde s-a întâlnit cu 
președintele S.U.A., Bill Clinton și cu 
vicepreședintele Al. Gore i-a oferit 
posibilitatea să viziteze și orașe cu 
comunități românești, în fața cărora 
a susținut conferințe și recitaluri de 
poezie. Sunt unul dintre puținii români 
– nu am vrut eu, dar aşa m-a pus situa-
ția şi vremurile – care i-a văzut cam pe 
toți frații, de la Pacific până în Siberia! 
Practic pot să spun că neamul meu este 
împrăştiat pe toată suprafața pămân-
tului.

Pe 16 septembrie 2000, poetul se 
stinge din viață la Bonn, este adus în 
țară cu un avion militar și  înmormântat 
la Mănăstirea Nicula.

Cina 

Vine un musafir la noi în casă
Aducator de har orice străin
Îl vom pune în frunte la masă
Lângă pâine și vin.

Cât ne este vatra de săracă
Pe cât suntem de mulți lângă foc
Îi place lui Dumnezeu să petreacă
Cu noi la un loc.

Fărâmiturile-astea puține
Trebuie să le-mpărțim chibzuit
Să rămână coșurile pline
Din cât a prisosit.

Fiece casă-mpărăție
Fiece masă prestol
Prin fiecine poate să vie 
De când mormântul e gol.

Psalm 

Oriunde plec Tu ești mereu cu mine
Unde-aș fugi să nu pot fi ajuns
Sunt singur e noapte vin să mă ruine
Nelegiuri cu câte te-am străpuns.

De fața Ta nimic nu mă ascunde
Oriunde cer azil sunt prigonit
Oceanul nu are îndestule unde
Să-mi dea odihna nemărturisit. 

Nici lacrimile nu mă mai încearcă
E teama ta și ele-au amuțit
Porunca-ai pus în toate să mă-ntoarcă
Să mă predea unde te-am pângărit.

Ştiu că o faci din mila Ta cea mare
Ce nu îți dă odihnă să mă uiți
Să-mi treacă zilele fără lucrare 
Cu fața ta de-acuma mă confrunți.      

ANIVERSĂRI

COMEMORĂRI

VASILE MILITARU
19 septembrie 1885 - 8 iulie 1959 
După chip cunoști o floare,/Ciocârlia, după cânt,/
Aurul, după culoare,/Iar pe om, după cuvânt.

GEORGE COȘBUC                                                              
20 septembrie 1866 - 9 mai1918
Soarele răsare roșu și tot roșu el apune. /
Omul bun în zile rele e tot bun, ca-n zile bune.
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DIN VIAȚA PAROHIEI 1 - 31 AUGUST

Donaţii

Botezuri

Cununii

Comemorări

Decese

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 creș-
tinii ortodocși și-au durat Biserică. 
Cu multe nevoințe și cu multe potic-
neli, părintele Filip Doboș a reușit să 
aducă la lumină dorința exprimată 
cu lacrimi, de locuitorii acestor me-
leaguri, de a avea un loc în care să-și 
plece genunchiul pentru rugăciune.

De-a lungul timpului, sub influ-
ența factorilor de mediu, construcția 
s-a deteriorat, necesitând anumite 
reparații periodice la tablă, tencuieli 
exterioare și zugrăveli. Ultima repa-
rație majoră a clădirii s-a realizat în 
urmă cu 25 de ani, în anul 1993.

În aceste condiții, conducerea Pa-
rohiei a început demersurile pentru 
reparații complete la exteriorul Bise-
ricii parohiale. Suma totală necesară 
efectuării lucrărilor mai sus menți-
onate este de 79.589,68 lei, con-
form proceselor verbale de selecție a 
ofertelor, ce presupune schimbarea 
ferestrelor existente din anul 1950 
și reparații exterioare complete, ur-
mate de zugrăveli ale fațadelor și 
turnului. Parohia Ortodoxă Giarmata 
Vii a solicitat un sprijin financiar Con-
siliului Local Ghiroda, care prin HCL 
nr. 162 din 20 iunie 2018 ne-a acor-
dat 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 
realizarea lucrărilor de renovare a Bi-
sericii, pentru a întâmpina cu haină 
nouă și binecuvântată sărbătoarea 
Centenarului Marii Uniri și aniversa-
rea de 80 de ani a Bisericii noastre.

Mulţumim tuturor celor care 
au  contribuit până în prezent, aș-
teptăm în continuare donaţiile 
dumneavoastră, rugând pe Bunul 
Dumnezeu să va răsplătească însutit 
dragostea pe care o arătaţi pentru 
Sfânta Biserică. 

Preot VASILE D. SUCIU

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 împlinit un an de 
când a plecat de lângă noi dra-
gul nostru POP CHIRILĂ. Ne vom 
aminti mereu cu drag de sufletul 
lui bun și ne vom ruga ca Bunul 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace. Soția, copiii și nepoții. Să-ți 
fie țărâna uşoară!

Cu durere în suflete, familia rea-
mintește tuturor celor care l-au cu-
noscut și l-au prețuit că s-a scurs un 
an de când a trecut în veșnicie, ple-
când pentru totdeauna din mijlo-
cul familiei, cel care a fost scumpul 
noastru frate, cumnat, unchi și veri-
șor ANDREICA IOAN. Amintirea lui 
va rămâne de-a pururi în sufletele 
noastre. Dumnezeu să-i dăruiască 
odihnă veşnică! 

Cu nemărginită durere fami-
lia reamintește tuturor celor care 
au cunoscut-o și au prețuit-o 
că s-a scurs unsprezece ani de 
când a trecut în Împărăția ceru-
rilor, plecând pentru totdeauna 
din mijlocul celor dragi, cea care 
a fost AGACHE MARINELA. Te 
vom purta de-a pururi în inimi-
le și în sufletele noastre și nu te 
vom uita niciodată. Să-ți fie țărâ-
na uşoară.

Copiii și nepoții reamintesc tu-
turor ce i-au cunoscut și i-au prețu-
it că au trecut în 19 iunie, 6 ani și în 
17 august, 11 ani de când scumpii 
noștri părinți ADORIAN NICOLAE  
și ADORIAN DRAGA ne-au pără-
sit, lăsându-ne cu sufletele pustiite. 
Amintirea lor a rămas vie și de-a 
pururi în inimile noastre. Dumne-
zeu să-i odihnească în pace!

Cu gândul mereu la ei, ni-i adu-
cem aminte și îi pomenim pe bu-
nicul nostru VASILESCU NICOLAE 
la 21 de ani de la dispariție în 7 au-
gust 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 uşoară!

Bădescu Constantin  100 lei

NEDIN AYAN
Fiul lui Nedin Marius și Andreea

Data nașterii: 03 iulie 2018
Data botezului: 26 august  2018

Nași: Negru Costel și Oana    
 La mulți ani! 

BUIU FLORIN și AMALIA 
(născută Czirai)

Data cununiei: 18 august 2018
Nași: Mayer Claudiu și Simina

Casă de piatră!

SARCHIS GEORGE. 
S-a născut în data 
de 23 aprilie 1944 
în localitatea Giar-
mata Vii, județul 
Timiș. A decedat în 
data de  15 august 

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

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

Majoritatea părinților se întreabă la ce vârstă trebuie să 
își dea copilul la șah pentru a obține performanțe. Există o 
vârstă optimă?

Şahul, ca orice alt sport, presupune foarte mult  efort. 
Studiul șahului nu se limitează la cunoașterea pieselor și a 
mutărilor, ci la un întreg sistem de studiu. În perioada de 

inițiere învățăm foarte multe lucruri despre piese și rolul 
lor, scopul jocului, câteva idei de deschidere a jocului, fi-
naluri simple și maturi simple.

Cu cât avansăm mai mult în studiul șahului, cu atât pro-
blemele se intensifică mai mult. Apar noțiuni despre des-
chideri, strategiile jocului de mijloc și finaluri complexe. E 
foarte greu ca un jucător să ajungă să le stăpânească pe 
toate.

Uneori îți joci foarte bine deschiderea, dar ai probleme 
cu jocul de mijloc, alteori abia treci de deschidere, dar as-
tepți cu nerăbdare jocul de final. Iar alteori le joci pe ambe-
le foarte bine, dar nu îți stăpânești finalurile. Așadar, șahul 

este un joc deosebit de complex care presupune foarte 
multă muncă și timp, pentru a ajunge campion. 

Sistemul de deschideri trebuie mereu îmbunătățit sau 
schimbat, iar studiul adversarilor pare să nu se sfârșească 
niciodată. Până și campionii mondiali se pregătesc temei-
nic pentru fiecare campionat. Nu poți să ajungi campion 
și să te oprești acolo. Locul trebuie menținut și deci, tot 
timpul este nevoie de studiu.  

Pentru copii, șahul poate părea ceva distractiv și atât 
la început. Se știe deja că șahul se face plăcut foarte mult 
prin faptul că este unul dintre cele mai competitive spor-
turi. Unul pierde, unul câștigă. Remiza este doar o conce-
sie, la care nici un jucător nu visează, decât în momentele 
total nefavorabile.

Fiind atât de competitiv, șahul este prietenul copiilor. 
Se știe deja ca orgolii mai mari decât copiii, puțini adulți 
au. Din orgoliu izvorăște și pasiunea pentru șah, pasiunea 
pentru a fi cel mai bun. 

Copiii se întrec prima dată la meciurile de acasă, printre 
prieteni sau vecini. Apoi se înscriu la un club de șah pentru 
a-și testa forțele și împotriva altor adversari, și una peste 
alta, ajung la primul lor concurs de șah.

Primul concurs este decisiv pentru ei. El aprinde dorin-
ța de a fi cei mai buni sau nu. Dacă da, vor dori să studie-
ze mai mult. Dacă nu, după primul concurs se vor orienta 
către alte sporturi sau activități la care se vor simți ei mai 
buni. 

Daca vor alege însă șahul, atunci vor începe prin a se 
pregati tot mai mult. După primul concurs urmează așa-
dar și altele. În timp, concurența fiind foarte mare în junio-
rat, copiii trebuie să învețe tot mai mult pentru a fi cei mai 
buni. De cele mai multe ori nu talentul decide câștigătorul 
concursului, ci experiența jucătorului. Un copil care face 
șah de câteva luni se deosebește clar de unul care a învă-
țat doar acasă de la frații mai mari, sau invers, față de unul 
care face de câțiva ani de zile. 

Care este deci vârsta ideală pentru a începe studiul șa-
hului? Răspunsul este că vârsta diferă de la un copil la altul, 
depinzând de nivelul lor de înțelegere. Unii copii sunt mai 
precoce și pot începe de la 4 ani jumătate, alții de la 5 ani, 
5 ani și jumătate. 

Ideal este ca un copil să înceapă șahul în momentul în 
care poate să îl înțeleagă în felul lui. La început ca o poves-
te, un joc, după care ca un sport.  

Andrada Cioteanu,  scoaladesah.ro 
Sursa: https://www.tpu.ro/hobbys-pets 

/care-este-varsta-optima-

CARE ESTE VÂRSTA OPTIMĂ PENTRU 
A ÎNCEPE STUDIUL ȘAHULUI?
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REȚETE CULINARE

Revistă editată cu sprijinul Consiliului Local Ghiroda

INGREDIENTE 
1 bucată pulpă de porc
2-3 căței de usturoi
câteva crenguțe de roz-
marin proaspăt
o mână de măsline
fulgi de chilli
sare și piper după gust
puțin ulei

MOD DE PREPARARE
Pulpa de porc se spa-

lă, se zvântă și se freacă 

bine cu sare.
Se asează într-o tavă 

și se presară cu piper, 
fulgi de chilli, măslinele și 
usturoiul tăiate cubulețe.

Se stropește usor cu 
ulei - opțional și cu putin 
vin.

Se dă la cuptorul în-
cins pentru aproximativ 
45-50 de minute.

Ideal cu piure.

FRIPTURĂ DE PORC 
CU ROZMARIN, 

USTUROI ȘI MĂSLINE

CRUMBLE CU MERE 
FĂRĂ ZAHĂR

INGREDIENTE
Pentru blat ai nevoie 

de: 250 g făină de grâu, 3 
ouă, 50g pudră de curmale 
(sau orice îndulcitor natu-
ral), 80 g unt la temperatura 
camerei, 50 g fulgi de mig-
dale, 1 praf sare, 1/2 lingu-
riță vanilie bourbon pudră

Pentru umplutură: 
400 g mere, 3 linguri sirop 
de curmale, 2 lingurițe 
scortișoară ceylon, 1 lin-
gură coajă de portocale 

bio, 1 lingură amidon ali-
mentar, 1 lingură făină, 1 
praf sare, 100 ml apă

Stratul de crumble de 
deasupra: 100 g fulgi fini 
de ovăz, 59g unt, 1 lingu-
riță scorțișoară, 60g faină, 
50g fulgi de migdale

Pentru blat se ameste-
că cu un mixer untul ținut 
minim 10 minute la tem-
peratura camerei cu ouă-
le, pudră de curmale, făină 
de grâu, vanilia, fulgii de 
migdale și un praf de sare.

Se unge o tavă cu pu-
țin ulei, se așază hârtia de 
copt bio și se toarnă un 

strat subțire din amestec. 
Se nivelează cu o paletă 
și se înțeapă cu furculița 
în câteva locuri, apoi se 
pune la frigider.

Merele se decojesc și 
se taie felii, apoi cubulețe 
mici. Se adaugă peste ele 
siropul de curmale, apa, 
scorțisoară, coaja de por-
tocale și amidonul alimen-
tar și se amestecă bine. 
Amestecul se pune într-o 
tigaie și se călește 15 mi-

nute, apoi se ia de pe foc.
Pentru stratul de dea-

supra se amestecă într-un 
bol fulgii de ovăz cu făina 
de grâu, pudra de curma-
le, sarea, pudra de vanilie 
bourbon și untul pânp 
ce untul se încorporează 
complet cu celelalte in-
grediente. Amestecul nu 
trebuie să fie omogenizat 
complet, ci va ieși sub for-
ma de mici bucățele.

Cuptorul se pornește și 
se preîncălzește la 180 de 
grade Celsius.

Se pune tava în cuptor 
și se ține 40 - 50 de minute.


