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Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu 
Wied s-a născut într-o familie princia-
ră germană, fiind fiica lui Hermann de 
Wied şi a Mariei de Nassau-Weilburg. 

A primit o educaţie aleasă: cu-
noştea engleza, franceza, italiana, 
germana, româna şi suedeza; avea o 
solidă cultură muzicală (cânta la pian 
şi orgă) şi artistică (a copiat şi a ilus-
trat o evanghelie, pe care a dăruit-o 
Bisericii episcopale din Curtea de 
Argeş). Căsătorită în 1869 cu Domni-
torul, apoi Regele României Carol I de 
Hohenzollern-Sigmaringen, a depus 
o intensă activitate de binefacere: a 
luat sub protecţia sa Azilul de orfane 
„Elena Doamna”, a fondat societatea 
de binefacere „Regina Elisabeta”, a în-
curajat industria casnică, produsele 
fiind vândute prin intermediul unei 
instituţii create de ea – „Furnica”; a 
pus bazele societăţii „Munca” destina-
tă femeilor nevoiaşe etc. 

În timpul Războiului de 
Independenţă din 1877–1878, s-a 
dedicat îngrijirii răniţilor: a improvizat 
spitale de campanie, servicii de 
ambulanţă,  a procurat medicamente 
pentru răniţi, a pus bazele Institutului 
Surorilor de Caritate, presa vremii 
numind-o, pe bună dreptate, „mama 
răniţilor”.  

S-a implicat energic în sprijinirea 
artelor şi a societăţii filantropice, prin 
intermediul cărora a încurajat doam-
nele din înalta societate să aibă un 
rol activ în strângerea de fonduri şi 
în gestionarea actelor caritabile. „Nu 
există manuale şi nici cărţi populare 
româneşti – nota ea mai târziu. Le-am 
pus pe câteva tinere doamne să tradu-
că cele mai frumoase culegeri de nuve-
le franceze pe care le am şi sper să obţin 
şi sprijinul câtorva domni, după care ne 
vom grăbi să le tipărim şi să le vindem 
cât mai ieftin. Astfel, limba naţională 
se va împământeni încetul cu încetul 
şi generaţia actuală va ajunge s-o vor-
bească mai corect”. 

Regina a avut şi iniţiativa de a 
identifica potenţialul meşteşugurilor 
româneşti. Ea însăşi se înveşmânta 
adesea în portul naţional românesc, 
socotit până atunci doar strai al ţă-
ranilor, şi a încurajat doamnele din 
suita ei să facă la fel, dându-i astfel o 

valoare socială deosebită. Regina a 
organizat la castelul regal de la Sinaia 
un centru de meşteşuguri naţionale. 
În 1909 a pus bazele „Azilul orbilor 
Regina Elisabeta” în Vatra Luminoa-
să din Bucureşti: „În via dorinţă de a 
veni în ajutorul orbilor, am luat acum 
câţiva ani iniţiativa de a înfiinţa un 
azil menit a le da adăpost statornic 
deprinzându-i în acelaşi timp la o 
muncă folositoare. Sunt încredinţată 
că acest aşezământ va răspunde şi în 
viitor menirei sale umanitare şi că de-a 
pururea infirmii se vor bucura într-însul 
de o adevarată alinare”, îi scria ea pri-
mului-ministru Ion C. Brătianu, la  25 
noiembrie 1909. 

A desfăşurat şi o intensă activita-
te culturală, organizând, la Castelul 
Peleş, serate muzicale şi spectacole 
teatrale, care s-au bucurat de parti-
ciparea unor personalităţi de marcă 
ale artei interpretative româneşti şi 
străine. A sprijinit şi a încurajat tinerii 
talentaţi prin intermediul unui pro-
gram de burse. Şi-a format un anturaj 
de artişti, din care făceau parte Vasile 
Alecsandri, Elena Văcărescu, Nicolae 
Grigorescu, George Enescu. 

S-a afirmat şi ca scriitoare, pu-
blicând, sub pseudonimul „Carmen 
Sylva”, povestiri, versuri, legende, ro-

mane, piese de teatru: Revenants et 
revenus (1880); Safo Hammerstein şi 
Furtuni (1880); Stürme (1881); Puiu 
(1882); Iehovah (1882); Les pensées 
d’une reigne (1882); Die Hexe (1882); 
Ein gebet (1882); Poveştile Peleşului 
(1882); Vârful cu dor (baladă română 
în trei părţi) (1884); Mein Rhein (1884); 
Aus zwei Welten (1884, în colab.); 
Anna Boleyn (1886, în colab.); Mein 
Buch (1886); Feldpost (1887, în colab.); 
Das Lied (1887); Bate la uşă (1887); In 
der irre (1888, în colab.); Pelesch im 
dienst (1888); Lieder aus dem Dimbo-
vitzathal (1889); Deficit roman (1890); 
Die Sphynx (1890); Frauenmut (1890); 
Visul poetului (1890); Handwerklieder 
(1891); Heimath! (1891); Meerlieder 
(1891); Sola (1891); Bucarest (1892); 
Meister Manole (1892); Thau (1900); 
Les petites bottines (1900); Märchen 
einer Königin (2 vol., 1901); Unter der 
blume (1903); In der Lunka (1905); Les 
Noëls d’une Reine (1905); Insula Şerpi-
lor (1918) ş.a. 

La 4 aprilie 1881 a fost declara-
tă membru de onoare al Academiei 
Române, luând în două rânduri, la 25 
martie 1890 şi la 1 aprilie 1891, cu-
vântul în cadrul şedinţelor solemne. 

Academician PĂUN ION OTIMAN

REGINA ELISABETA (CARMEN SYLVA) 
(1843–1916)
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Un copil poate oricând să-l învețe 
pe un adult trei lucruri: cum să fie mul-
țumit fără motiv, cum să nu stea locului 
niciodată şi cum să ceară cu insistenţă 
ceea ce îşi doreşte. (Paulo Coelho)

Copiii mici sunt, de la sine, imuni 
la cuvântul „Nu!”. Vor să descopere, să 
simtă, să audă, să vadă ce se întâmplă 
dacă… Preşcolarii se cred rezistenți la 
orice (de fapt, nu conştientizează pe-
ricolul) şi vor încerca / vor testa tot ce 
mediul înconjurător le permite. Sunt 
mici exploratori pentru care nu există 
limite şi pentru care totul este posibil. 
Orice frază pe care o începi cu „Nu” 
este văzută ca o invitație deschisă, ba 
mai mult, pot negocia până la epui-
zarea adultului, pentru că au resurse 
infinite de energie. 

În toate aceste situaţii părinţii 
(şi adulţii, în general) îi văd a fi 
încăpățânați: nu ascultă deloc, ignoră 
aproape tot ce le spui, dau din picioa-
re, întorc spatele. Deşi ne dorim să fie 
mai responsabili, să putem comuni-
ca mai bine, e clar că ceva nu merge 
bine… Comunicarea cu copilul este 
cea care stă la baza reuşitei relației cu 
el. Regula de bază, atunci când vine 
vorba despre interacțiunea pozitivă 
cu copilul, este simțul umorului, pu-
ţin mai multă răbdare şi… voie bună, 
după cum afirmă şi Jane Goodall: „Un 
lucru pe care l-am învățat privind cim-
panzeii relaționând cu puii lor este că 
a avea un copil ar trebui să fie o activi-
tate amuzantă şi plăcută.” 

Atunci când doresc să obțină ceva 
de la părinți, copiii mici încep să plân-
gă, să se smiorcăie, să devină agitați, 
în speranța că îi vor face pe părinți să 
cedeze şi să le dea ceea ce-şi doresc. 
Oricât de tare ne-am dori, de cele mai 
multe ori, nu reuşim să-i facem pe co-
pii să ne înțeleagă şi să ne asculte. Ca 
urmare a personalităţii lor puternice, 
vor da bătăi de cap părintelui, dar 
relaţia cu copilul nu trebuie să fie o 
bătălie. 

De obicei, părinţii cedează în 
faţa unor astfel de comportamente 
din dorinţa de a „scăpa” mai repede 
de plânsete şi de a nu atrage priviri-
le celor din jur. Procedând astfel, nu 

vom face decât să întărim copilului 
ideea că va obține de fiecare dată 
ceea ce vrea. De preferat ar fi să ofe-
rim alternative / soluții sau să căutam 
modalităţi prin care să le distragem 
atenția către altceva. 

Ca părinţi responsabili, dacă pri-
vim pe termen lung spre binele copi-
lului (respectiv al viitorului adult),  ar 
trebui să-l învățăm să-şi argumenteze 
cererea, să comunice motivele (de 
ce este important acel lucru pentru 
el), pentru a fi înţeles de cei din jur. 
Aceasta însă e o cale lungă, ce depin-
de în cea mai mare măsură de atitu-
dinea părinţilor şi de constanţa reac-
ţiilor adulţilor din jurul copilului (este 
vorba de atitudini ce trebuie formate 
în timp, în mediul familial, deoarece 
comportamentul dorit nu se produce 
spontan, acum şi aici). 

Pentru a descoperi adevăratele 
motive ale acestui mod de manifes-
tare al copilului, literatura de specia-
litate  recomandă câteva sfaturi me-
nite să prevină sau să oprească aceste 
comportamente nedorite. Cum pu-
tem răspunde pozitiv la întrebarea 
„De ce plânge / se smiorcăie / se agită 
copilul meu?” Observând şi cunos-
când propriul copil şi pe noi înşine… 

Copilul plânge când nu are sufi-
ciente resurse interne pentru a face 
faţă cerințelor părinților - este nevo-
ie să nu ne copleşim copilul cu mul-
te cerințe, să nu îi cerem să facă mai 
multe lucruri deodată sau să îi dăm 
anumite sarcini care nu corespund 

cu nivelul lui (să îi respectăm rutinele, 
orele de masă, somn, joacă etc.);

Copilul plânge când are nevoie 
de atenția şi iubirea părinților - este 
nevoie să ne conectăm cu starea lui, 
să ne exprimăm dragostea faţă de el, 
să îl facem să simtă că suntem lângă 
el, că îl sprijinim, că se poate baza pe 
noi;

Copilul plânge când nu-i place 
ceea ce se întâmplă, dar nu are pu-
terea de-a obține ceea ce vrea – să îl 
determinăm să ne comunice / să ver-
balizeze în mod calm şi relaxat ceea 
ce doreşte, ceea ce simte. Astfel îi 
formăm capacitatea de a-şi gestiona 
emoțiile, pentru obținerea unor re-
zultate mulțumitoare pentru ambele 
părți implicate;

Copilul plânge când simte nevoia 
să plângă – fiind copleşit de diverse 
sarcini, şi copilul înmagazinează tot 
felul de emoții şi stări, ca rezultat al 
experiențelor prin care trece la gră-
diniță / şcoală, cu părinții sau colegii. 
Este foarte bine să ne arătăm dispo-
nibilitatea pentru discuții sau să îi 
explicăm că, în anumite momente, e 
normal să simțim nevoia de-a plânge.

Ceea ce vreau să subliniez este 
nevoia de a ne controla, de a ne cen-
zura cu foarte multă severitate, astfel 
încât să oferim exemple demne de 
urmat copiilor. Ca adulţi, nu ajunge 
să le vorbim despre ceea ce trebuie, 
ce e drept, ce e cinstit, atâta timp cât 
atitudinea noastră este alta. Nu-i pu-
tem învăţa să fie calmi, dacă noi sun-
tem suspicioşi, supărăcioşi, irascibili, 
veşnic nemulţumiţi, falşi, indolenţi 
ori neputincioşi în faţa problemelor 
vieţii.

În concluzie, modul de comporta-
re al părinţilor marchează şi formează 
(uneori irevocabil) copiii. După cum 
relaţionează adulţii cu mediul social, 
aşa vor acţiona şi copiii lor. Gândiţi de 
zece ori şi acţionaţi o dată, cugetaţi 
de douăzeci de ori înainte de a arunca 
vorbe la întâmplare, pentru că „nu se 
ştie” ce efecte vor avea faptele şi vor-
bele noastre asupra copiilor.

Prof. ZLATINCA NEAMŢ
CJRAE Timiş

CUM REACŢIONĂM  
LA ÎNCĂPĂȚÂNAREA COPIILOR?
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A  sosit vara. Ne pregătim cu emo-
ție să plecăm în concediu sau măcar 
să ne petrecem weekendul pe malul 
apei. Vrem cu orice preț să uităm de 
gândurile care ne preocupă zi de zi, 
să nu ne mai intereseze nimic altceva 
decât cerul albastru, apa răcoroasă şi 
mângâierea razelor de soare. Dar acest 
soare, atât de mult dorit şi aşteptat, 
poate crea neplăceri, dacă nu respec-
tăm indicațiile specialiştilor. Vă oferim 
răspunsuri competente la o serie de 
întrebări ce ne preocupă pe toți. 

1. Este mai bine să ocolim soarele?
Nicidecum, căci razele soarelui au 

efecte benefice asupra organismului 
nostru. Ele favorizează circulația san-
guină, contribuie la creşterea fluidită-
ții sângelui, au efect favorabil asupra 
glandelor hormonale, asigură orga-
nismului aportul de vitamina D3, în 
absența căreia nu se produce legarea 
calciului, ceea ce poate duce la apa-
riția unor serioase complicații şi boli. 
Ele au influență pozitivă asupra stării 
noastre de spirit.

2. Ce se întâmplă cu pielea atunci 
când ne expunem la soare?

Bronzarea este, de fapt, o reacție 
de apărare a pielii. Sub efectul razelor 
de soare, melanocitele din stratul infe-
rior al pielii produc un pigment numit 
maslacin, cu rol de protecție față de 
iradierea produsă de raze. Totodată, 
stratul superior al pielii (epiderma) se 
îngroaşă, formând un strat protector 
față de razele ultraviolete.

3. De ce se bronzează mai greu 
persoanele blonde?

Oamenii cu părul blond dispun în 
organism de un număr mai redus de 
melanocite; ca atare, pielea lor produ-
ce mai puțină melanină, iar din cau-
za lipsei acestui pigment, ea rămâne 
albă. Pielea acestor persoane este mai 
puțin protejată şi de aceea, în loc să 
se bronzeze, ea se arde. 

4. Toate razele solare sunt la fel 
de periculoase?

Aproximativ jumătate din razele 
care ating corpul nostru în timp ce fa-
cem plajă sunt inofensive, fiind radia-
ții infraroşii ce au rolul de a produce 
căldură. Cealaltă jumătate, însă, pro-
vin din radiațiile electromagnetice 
din zona ultravioletă. Razele ultravi-

olete UV-B ard pielea şi favorizează 
apariția cancerului de piele. 

5. De ce tot mai mulți specialişti 
sunt preocupați de ocrotirea noas-
tră în timpul băilor de soare?

Din cauza reducerii stratului de 
ozon. În mod normal la o înălțime de 
14-20 km ozonul formează un strat 
protector asemănător celui asigurat 
de diferite creme de plajă şi anihilea-
ză o mare parte a radiațiilor UV. Din 
cauză că acest strat se tot subțiază şi 
chiar au apărut adevărate găuri în el, 
pe Pământ ajunge o cantitate tot mai 
mare de raze UV, care sunt dăunătoa-
re organismului uman.

6. Cât timp putem să ne expunem 
la soare?

Durata acestui interval depinde în 
primul rând de tipul de piele. Fiecare 
individ îşi are propriul tip de protecție 
la primul contact cu soarele, pe a că-
rui durată pielea nu suferă modificări, 
chiar dacă nu se foloseşte nici un fel 
de preparat cosmetic de protecție. În 
tipul I sunt incluşi acei indivizi care 
au pielea deschisă la culoare, ochii al-
baştri, părul roşcat sau blond roşcat: 
în prima zi, ei se pot expune la soare 
doar 10 minute. Tipul II de piele este 
considerat cel al persoanelor care au 
pielea de culoare deschisă, ochii al-
baştri, verzi sau gri, părul blond sau 
şaten. În cazul lor, specialiştii reco-
mandă circa 15 minute pentru prima 
expunere la soare. Tipul III cuprinde 
persoanele a căror piele este puțin 
bronzată, au ochii gri sau căprui, păr 
şaten. Lor li se recomandă o expune-
re de treizeci de minute. Din ultima 

categorie, tipul IV, fac parte indivizii 
cu ochii închişi la culoare, părul ne-
gru şi pielea creolă. Acest tip de piele 
nu este atât de sensibilă şi chiar din 
prima zi permite o expunere mai în-
delungată la soare fără riscul apariției 
complicațiilor.

7. Putem evita, printr-o cură pre-
alabilă la solar arderea pielii?

Până nu demult, pregătirea pielii 
prin bronzare, obținută în solarii, a 
fost considerată o metodă bună de 
protecție înainte de începerea plajei. 
În prezent, dermatologii afirmă cu 
hotărâre că bronzarea artificială nu 
poate asigura o adevărată protecție, 
deoarece aceasta se realizează numai 
atunci când stratul superior al pielii se 
îngroaşă. Această reacție de protecție 
se produce doar sub efectul razelor 
ultraviolete, care, însă, sunt filtrate în 
marea majoritate a solariilor.

8. Ce înseamnă o baie de soare 
corectă?

În primul rând, pielea trebuie 
obişnuită treptat cu contactul razelor 
solare. E bine să evităm întotdeauna 
expunerea la soare în timpul prânzului 
când razele sunt foarte puternice. Cre-
mele de plajă trebuie aplicate cu 30-35 
minute înainte de a merge la plajă.

9. De ce e atât de periculoasă 
baia de soare?

Fiecare expunere la soare afec-
tează celulele epidermice, în unele 
situații chiar le distruge. Expunerea 
îndelungată la soare este cu atât mai 
periculoasă pentru copii. Unele stu-
dii au arătat că acele persoane care 
în timpul copilăriei şi-au ars pielea la 
soare de cel puțin 5 ori s-au îmbolnă-
vit mai târziu de cancer de piele.

10. Ce trebuie să facem dacă to-
tuşi ni se arde pielea?

Dacă arsura este mai slabă, de un 
real ajutor poate fi iaurtul, zerul sau 
spirtul sanitar. De asemenea, pot fi fo-
losite produsele cosmetice after sun, 
anume preparate în laboratoarele de 
specialitate. În cazul în care situația 
este mai complicată, fiind asociată cu 
febră, frisoane, bule de piele, trebuie 
imediat consultat medicul. 

Sursa: Almanah Agenda

Asistent  med.  LĂCRIMIOARA TOMIUC

ATENȚIE  LA  SOARE !  
SFATURI  UTILE  PENTRU PROTEJAREA  PIELII
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Ia românească şi-a recucerit în 
ultimul deceniu prestigiul de obiect 
vestimentar de valoare artistică şi do-
cumentară deosebită, marca definito-
rie a artei populare româneşti care s-a 
răspândit cu uşurinţă pe meridianele 
lumii, devenind astăzi componentă 
a patrimoniului de valori culturale 
UNESCO. Revalorizarea ei culturală a 
parcurs un circuit invers decât cel care 
a determinat păstrarea ei milenii de-a 
rândul în îmbrăcămintea tradiţiona-
lă. După ce, pe la mijlocul veacului al 
XX-lea dispăruse cu totul din îmbră-
cămintea țărăncilor noastre, care au 
adoptat cu multă uşurinţă vestimen-
taţia de tip urban (rochiile din stambă 
şi materiale sintetice), dinspre lumea 
intelectualilor a apărut interesul pen-
tru această piesă, care, cuprins într-un 
proiect cultural, a reuşit să-i redea 
strălucirea de odinioară. 

Dacă ne amintim procesul complex 
în care se confecţiona ia, nu ne mirăm 
că ea ne comunică astăzi în mod tainic 
să ne afirmăm cu dragoste şi mândrie 
identitatea şi cultura tradiţională. 

Ia este un produs artistic complex, 
în care sunt implicate atât materiale-
le de confecţionare şi decorare, cât 
şi ornamentele dispuse pe locurile 
supuse vederii, încărcate de semnifi-
caţii magice, ceremoniale, religioase 
şi estetice. Fiind piesa cea mai apropi-
ată de trupul omenesc, prin semnifi-
caţia ascunsă în motivele decorative, 
cămaşa tradiţională îşi îndeplineşte 
funcţia protectoare şi stimulatoare a 
fertilităţii femeii.

Perioada în care se confecţionau 
atât cămăşile, cât şi celelalte piese de 
îmbrăcăminte pentru trup şi interio-
rul casei era iarna, la clăci şi şezători, 
în timp ce se spuneau poveşti, se cân-
tau balade şi cântece, iar feciorii jucau 
cu fetele îndrăgite. Etapa aceasta tre-
buia încheiată până la Lăsatul Postu-
lui Mare, altfel, Caii lui Sântoader ve-
neau în prima săptămână de post şi 
încurcau câlţii, iar femeile leneşe erau 
pedepsite cu asprime.

În răstimpul Postului Mare se co-
seau cămăşile şi se realizau cusăturile 
şi broderiile. Această etapă se desfă-
şura în secret, acasă, fără ca cineva să 
vadă lucrul ca nu cumva să fure mode-
lul. Desfăşurându-se în perioada Pos-
tului Mare, munca de confecţionare 

a cămăşii era încărcată de sacralitate. 
Înainte de a începe, femeia, ca şi pic-
torii iconari, rostea rugăciuni pentru 
ca lucrul să iasă desăvârşit, iar în toată 
această perioadă de nevoinţă şi auste-
ritate, se concentra asupra comunicării 
tainice cu puterile nevăzute, capabile 
să-i influenţeze favorabil destinul. În 
decorarea cămăşilor, femeile trebuiau 
să respecte o seamă de reguli privind 
repartiţia câmpurilor şi motivelor de-
corative, în cadrul cărora puteau adă-
uga elemente ale propriei creativităţi 
care să le exprime personalitatea şi 
gustul estetic. Cămăşile trebuiau să 
fie într-un fel ca ale satului sau zonei 
etnografice, pe de o parte şi să aibă 
amprenta personală pe de alta.

Ne putem imagina strădania de-
pusă de femeile care decorau prin cu-
sături mărunte, lucrate pe un singur 
fir de pânză, ornamentele dispuse pe 
mânecile, pieptul şi gulerul îngust al 
cămăşilor, la lumina tainică a lumână-
rii sau lămpii, fără să greşească nici un 
element din decor.

A doua zi de Paşti, la jocul satului 
avea loc o adevărată paradă a costu-
mului tradiţional. Toţi oamenii îmbră-
caţi în haine noi erau fericiţi când erau 

admiraţi de consăteni. În special erau 
judecate cămăşile fetelor şi băieţilor 
care intrau pentru prima dată în horă, 
semn că sunt pregătiţi pentru căsăto-
rie. Toaste satele ţării în acestă zi bi-
necuvântată străluceau de frumuse-
ţea costumelor tradiţionale prinse în 
hore şi în jocurile de doi. 

Ia românească este, aşadar, un 
obiect vestimentar care încorporează 
deopotrivă muncă, iubire de frumos 
şi sacralitate exprimată în decorul re-
alizat prin infinite combinaţii de sem-
ne şi simboluri. 

Cusăturile şi broderiile decorative 
cele mai vechi sunt de tip geometric, 
combinaţii de linii, unghiuri, triun-
ghiuri, pătrate, dreptunghiuri, cercuri 
etc. Fiecare din aceste forme geo-
metrice este un semn, a cărui semni-
ficaţie simbolică se poate descifra în 
funcţie de compoziţia ornamentală în 
care este inserat. Cu timpul, modul de 
decorare s-a diversificat prin apariţia 
ornamentelor liber desenate, flori, 
păsări, imagini antropomorfe sau 
obiecte din lumea înconjurătoare al 
căror sens se descifrează cu uşurinţă.

 Etnolog  ARISTIDA GOGOLAN

 IA ROMÂNEASCĂ, SEMN ȘI SIMBOL
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TEREN DE BADMINTON  
ȘI TENIS CU PICIORUL

Începând din 10 august 2017, atât copii, cât şi adulţii 
iubitori de mişcare din Giarmata Vii se pot bucura de noi-
le terenuri de Badminton şi Tenis cu piciorul amenajate în 
curtea Căminului Cultural din Giarmata Vii. 

Cele două terenuri sunt amenajate pe platoul din spa-
tele Căminului Cultural la dimensiunile standard ale tere-
nurilor omologate practicării sporturilor de performanţă. 
Fileul este unul mobil şi adaptabil atât pentru badminton 
cât şi pentru tenis cu piciorul. 

Încercăm să creăm cadrul pentru practicarea şi dezvol-
tarea acestor sporturi în comuna noastră în contextul înfi-
inţării noului Club Sportiv Comunal.

Invităm locuitorii din Giarmata Vii să  utilizeze cu încre-
dere aceste terenuri şi să se bucure de mişcare în aer liber 
în această perioadă de vară şi de vacanţă.

S-A REDESCHIS PARCUL  
DIN GIARMATA VII

Parcul de lângă terenul de fotbal a fost redat copiilor 
din Giramata Vii: mai curat, cu mai multe jucării, cu mobili-
er urban nou şi în primul rând mult mai sigur. 

Amenajarea parcului a presupus jucării noi: tobogane, 
leagăne, căluţi, mese de tenis, precum şi mobilier urban: um-
brare cu masă şi bănci, bănci şi coşuri de gunoi, dar şi alei pa-
vate şi tartan în jurul echipamentelor. Sperăm că în toamnă 
să putem remedia şi problema spaţiilor verzi din acest parc.

Vă invităm să vă bucuraţi de acest loc de joacă pentru 
copii şi sperăm ca în primăvara anului viitor să demarăm 
amenajarea unui nou parc pentru copii şi adulţi în centrul 
localităţii Giarmata Vii.   

STRADA TEILOR
Amenajarea străzii Teilor contiup într-un ritm mai alert, 

ceea ce ne dă speranța că lucrările vor fi terminate la fi-
nalul acestei toamne. Ne interesează în acelaşi timp cali-
tatea realizării lucrărilor, motiv pentru care unele aspecte 

au fost comunicate deja executantului pentru corectare. 
Intenționăm ca zona dintre calea de rulare şi trotuar să o 
amenajăm spre a fi utilizată pentru parcarea maşinilor în 
afara carosabilului.

Îi invităm pe locuitorii din Giarmata Vii, în special pe cei 
ce locuiesc pe strada Teilor, să ne comunice dacă au obser-
vat vicii de execuție a lucrărilor, pentru a putea fi remedi-
ate în timp util.

MODIFICĂRI IMPORTANTE  
ÎN ORGANIGRAMA PRIMĂRIEI

Prin Hotărârea nr129/2017din 19 iulie 2017 privind 
modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de 
Funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, co-
muna Ghiroda a făcut un pas important spre un alt nivel 
de dezvoltare. Practic prin această hotărâre s-a aprobat 
noua organigramă, una mult mai complexă, prin care s-au 
introdus 20 de posturi suplimentare, care să asigure o mai 
bună funcţionare a aparatului primăriei.

Noutăţi importante din această organigramă sunt:
• Poliţie Locală funcţională - 7 poliţişti locali.
• Administrator public: un nou post care să asigure 

buna funcţionare a comunicării cu cetăţenii şi dez-
voltarea de proiecte noi.

• Înfiinţarea Clubului Sportiv Comunal şi a structurii 
de funcţionare a acestuia.

• Posturi suplimentare în departamentele existente deja.
Au votat pentru implementarea acestei hotărâri ur-

mătorii consilieri: Andreica Dorin, Bontea Ioan, Câmpean 
Ionel, Dobra Cristian, Ionaş Daniel, Ionele Remus,Trănişan 



7Vatră nouă  nr. 201  august 2017 PRIMĂRIA GHIRODA VĂ INFORMEAZĂ

Dan şi Vlaicu Cludia. Au votat împotrivă următorii consili-
eri: Cădariu Dorel-Vasile, Săbău Crăciun şi Vîtu Cristian. Au 
fost absenți următorii consilieri: Dumitru Cosmin, Lobonea 
Radu, Maxim Maximilian Vasile şi Prilipceanu Georgeana.

În cadrul aceleiaşi şedinţe din 19 iulie, prin Hotărârea nr 
137/2017  s-a realizat şi actualizarea salariilor din Primărie 
conform reglementărilor în vigoare, astfel funcţionarii din 
Primăria Ghiroda ar trebui să fie mai motivaţi în activitatea 
curentă şi mai dispuşi să dezvolte proiecte noi pentru Ghi-
roda şi Giarmata Vii.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 
COMUNEI GHIRODA

Strategia de dezvoltare locală a comunei Ghiro-
da este aproape finalizată! În elaborarea ei s-a ținut 
cont de sugestiile cetățenilor comunității noastre, 

exprimate în toate întâlnirile organizate de noi, pe 
această temă. O ultimă astfel de întâlnire a avut loc 
miercuri, 2 august, la Căminul cultural din Ghiroda. 
Documentul va fi postat, pentru consultare, pe site-ul 
Primăriei Ghiroda şi pe pagina noastră de facebook şi vi-
zează dezvoltarea comunei noastre pentru perioada 2016 
- 2023.

CAMPANIE DE ERADICARE  
A AMBROZIEI

Ştim cu toții că suntem în perioada în care ambrozia 
poate induce un puternic disconfort unor persoane. În 
Ghiroda, pornim împreună o campanie de eradicare a 
acestei plante cu un puternic efect alergen.

Primăria comunei Ghiroda a început această campanie 
prin curățarea terenurilor aflate pe domeniul public. Totuşi, 
pentru a putea avea succes, această iniţiativă are nevoie şi 
de implicarea dumneavoastră. Toţi cetățenii care au teren 
pe raza comunei Ghiroda au obligaţia de a le întreține.

Primăria Ghiroda, din dorinţa de a veni în sprijinul dum-
neavoastră, vă oferă posibilitatea de a vă curața terenurile 
aflate în proprietate prin contractarea societății ADP Ghi-
roda (Societatea Primăriei). Pentru orice detalii referitoare 
la această posibilă colaborare, directorul societății, dl. Mar-
cel Cinca vă stă la dispoziţie la ţelefonul - 0730 116 360.

Vă reamintim pe această cale că, în conformitate cu 
Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 6/25.01.2017, pro-
prietarii de teren au obligația să distrugă iarba pârloagelor 
- Ambrosia artemisiifolia, de pe terenurile atât din intravi-

lan, cât şi extravilan prin scoaterea rădăcinilor, smulgere, 
cosire, erbicidare. Nerespectarea hotărârii de mai sus con-
stituie contravenţie şi se sancționează cu amendă cuprin-
să între 500 - 1500 lei.

În perioada următoare, Poliția Locală Ghiroda va înce-
pe controalele pe teren.

larba pârloagelor (Ambrozia) – scurtă prezentare. 
Este o buruiană invazivă originară din America de 

Nord. În ultimii ani s-a răspândit foarte mult în ţara noas-
tră şi în Europa. Aceasta creează probleme grave de sănă-
tate oamenilor în toate ţările unde este prezentă, dar şi în 
cele mai puțin invadate deoarece polenul extrem de aler-
gen parcurge distanțe foarte mari cu ajutorul curenților 
de aer, ajungând chiar şi la mii de kilometri distanță de 
locul de origine. În zonele invadate de ambrozie, aceasta 
devine în cel mai scurt timp principală specie cauzatoa-
re de alergii. Simptomele alergiilor provocate sunt: rinita 
alergică, conjuctivită alergică, astm bronşic şi mai rar der-
matita de contact şi reacții anafilactice, acestea putând 
să dureze chiar câteva luni pe an în perioada de înflorire 
a plantei.

Unde se găseşte ambrozia:
• Malul apelor curgătoare, incluzând cursuri perma-

nente şi temporare;
• Terenuri arabile şi culturi horticole;
• Zone din apropierea clădirilor şi zone locuite;
• Căi de transport (şosele, căi ferate) şi alte suprafețe 

construite;
• Depozite de deşeuri;
• Materiale de construcție (pietriş);
• Pământ pentru copertări provenit din excavări.

Cum eradicăm ambrozia:
Pe suprafeţele mici sau de-a lungul drumului se fac co-

siri repetate. La o densitate mică se smulge manual cu mă-
nuşi de protecţie. Tăierea necorespunzătoare poate duce 
la ramificarea abundentă şi creşterea cantităţii de polen şi 
seminţe produse.

În terenul arabil se vor efectua lucrări specifice de com-
batere a buruienilor în culturi (erbicidare - ex: Dicamba, 
Bromacil) şi prelucrarea solului (arat) imediat după recol-
tare. Terenurile arabile necultivate trebuie cosite cel puțîn 
o dată pe an înainte de înflorirea speciei pentru a evita 
producerea de polen alergen şi seminţe.

Evitarea transportării din terenuri invadate a solului, 
pietrişului, mărfurilor, produselor agricole sau a utilajelor 
care pot fi contaminate cu seminţe de ambrozie.
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Sărbătoarea întâlnirii fiilor satului 
Nadăş, ediția a XV-a s-a ținut şi anul 
acesta într-o zi frumoasă de duminică 
din luna lui cuptor, în curtea Bisericii 
Ortodoxe, singurul edificiu ce a rămas 
mărturie a existenței acestui sat mul-
tisecular.

Aşezați prin satele de prin apropi-
ere sau chiar în metropola timişană, 
nădăşenii nu-şi uită obârşia şi 
aşteaptă 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 
însuflețire în avlia Bisericii cu cei pe 
care nu i-au mai văzut de un an de zile 
sau, poate chiar, de când au părăsit 
pentru totdeauna satul, prin anii ‘60 – 
70 ai veacului trecut.

 Întâlnirea de anul acesta, jubiliară 
de altfel, a stat sub semnul bucuriei, 

al întâlnirilor plăcute, a amintirilor, 
a veseliei şi recreerii, dar mai ales a 
speranței. Am spus „a SPERANȚEI” 

pentru că un grup de tineri inimoşi 
s-a hotărât încă de anul trecut să facă 
ceva: să salveze aceste vestigii sfinte 

ale Bisericii Ortodoxe de la nimicire 
şi uitare prin ample lucrări de con-
solidare a zidurilor existente (subzi-

dire, contraforţi, centuri). E adevărat 
că nu e simplu deloc, dar vor reuşi 
pentru că nu sunt singuri. Noi toți care 
avem un dram de credință şi respect 
pentru valorile spirituale ale neamu-
lui românesc suntem alături de ei: fii 
şi urmaşi ai satului Nadăş – persoane 
fizice şi juridice, Primăria Recaş, Paro-
hiile din Protopopiatul Timişoara şi 
în mod deosebit Înaltpreasfințitul 
Părinte Mitropolit Ioan, care la prima 
vizită la Nadăş, în 2016, a mărturisit 
profetic că această Biserică „poate și 
trebuie salvată!”. 

Planurile sunt mari, dar hai să 
începem cu începutul: să consolidăm 
zidurile existente, apoi să începem 
să zidim, întâi în sufletele noastre, pe 
fundamentul credinței strămoşilor 
noştri, iar mai pe urmă la ctitoria aces-
tora durată acum 120 de ani (1898).

Mulți dintre noi avem sentimentul 
apartenenței fizice față de Nadăş prin 
naştere şi renaştere, dar astăzi avem 
posibilitatea dobândiri unei filiații 

ÎMPREUNĂ SALVĂM BISERICA DIN NADĂȘ

A XV-A ÎNTÂLNIRE A FIILOR SATULUI NADĂȘ
09 IULIE 2017

SUPLIMENT RELIGIOS AL REVISTEI VATRĂ NOUĂ
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spirituale, salvând de la nimicire cel 
mai important edificiu al comunități 
din Nadăş: BISERICA.

Inițiativa tinerilor a început să 
dea primele roade. Arhiepiscopia 
Timişoarei a aprobat înfințarea Filiei 
Nadăş, aparținând de Parohia Her-
neacova, sub administrarea părin-
telui paroh Sorin Frujină. Filia Nadăş 
are cont bancar separat, prin care se 
vor derula sumele primite ca donații 
sau sponsorizări în vederea realizării 
lucrărilor preconizate. Până în prezent 
s-a stâns suma de 20.342 lei din ur-
mătoarele surse: Parohiile Protopo-
piatelor Timişoara I şi II – 10.142 lei, 
Consiliul Local Recaş – 5.000 lei şi 
din donații colective şi nominale la 
Întâlnirea fiilor satului Nadăş 2016 şi 
2017 – 5.200 lei. Tuturor celor ce au 

contribuit cu bani sau materiale le 
mulțumim, iar într-o ediție viitoare 

vom prezenta donațiile nominale ale 
tuturor celor ce au sprijinit şi sprijină 
acest proiect.   

Nu-mi rămîne decât să vă îndemn 
în continuare din tot sufletul: Haideți 
să salvăm împreună Biserica din Na-
dăş, donând fiecare cât îl lasă inima! 
Puteți depune donațiile dvs. direct în 
contul Filiei Nadăş:  RO87 BRDE 360S 
V160 1076 3600, sau prin interme-
diul persoanelor de contact: Preot 
Sorin Frujină: 0732 572 240; Preot 
Vasile Suciu: 0744 604 975; Sarchiz 
Mihai jr.: 0736 885 712; Coțofrei 
Sorin: 0723 897 129; Filimon Vasile: 
0754 574 730. 

Dumnezeu să binecuvinteze 
strădania noastră!

Preot VASILE D. SUCIU
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• Să fii împăcat cu toţi, înainte de a pleca de acasă.
• Să nu intri cu telefonul mobil deschis în sfânta bi-

serică.
• Să vii cât mai devreme la biserică, înainte de 

începerea Sfintei Liturghii şi să te închini cu evlavie 
la sfintele icoane.

• Să nu săruţi sfinţii din icoane pe faţă, ci pe mâini 
sau veşminte.

• Femeile şi fetele să fie îmbrăcate în rochii sau fuste 
lungi, nu cu pantaloni ca bărbaţii şi să fie acoperite 
cu batic pe cap.

• Să aduci un mic dar la Sfântul Altar: prescuri, vin, 
lumânări, cărbuni, tămâie, dar mai ales pomelnic 
pentru toţi ai casei.

• După ce ai lăsat darul tău şi te-ai închinat la icoane 
să te aşezi la locul tău în biserică: bărbaţii în dreap-
ta şi femeile în stânga.

• Să nu vorbeşti în timpul Sfintei Liturghii.
• După începerea Sfintei Liturghii nu ai voie să te mai 

închini la icoane, nici să mai aduci daruri la Sfântul 
Altar, pentru a nu tulbura slujba şi pe creştinii din 
biserică.

• Să faci semnul Sfintei Cruci corect, nu în batjocură, 
fluturând mâna de mai multe ori în mai multe di-

recții, fără să ştii nici tu ce voieşti să faci.
• Cei care se împărtăşesc, când se cântă la strană 

„Unul Sfânt, Unul Domn Iisus Hristos...” îşi cer ierta-
re celor din jur, se închină la icoana din mijlocul 
bisericii, apoi aprind o lumânare şi se apropie de 
Sfântul Altar.

• Când preotul iese cu Sfântul Potir, te aşezi în ge-
nunchi, aprinzi lumânarea şi zici rugăciunea: „Cred 
Doamne şi mărturisesc...”, apoi te ridici şi vii pentru 
a primi Sfintele Taine.

• După împărtăşanie te întorci prin partea stângă, iei 
sfânta anafură, mergi la locul tău şi citeşti rugăciu-
nile de mulţumire de după împărtăşanie.

• În ziua în care te-ai împărătşit nu ai voie să mai să-
ruţi icoanele şi să arunci ceva jos din gură.

• După terminarea slujbei, în drum spre casă, zici ru-
găciunea „Cuvine-se cu adevărat...”.

• Să povesteşti la cei de acasă, care nu au mers la 
Sfânta Biserică, tot ce ai auzit din Apostoli, Evan-
ghelie şi predica rostită de preot.

• Să serveşti masa, apoi să te odihneşti având în min-
te şi păstrând în suflet bucuria Sfintei Liturghii.

Preot VASILE D. SUCIU  

CÂTEVA REGULI PENTRU CREȘTINII CARE MERG
DUMINICA ȘI ÎN SĂRBĂTORI LA SFÂNTA LITURGHIE
Un bun creştin trebuie să respecte 

mai multe reguli de bun-simţ atunci 
când păşeşte într-o biserică, în Casa 
Domnului. Trebuie să intre cu respect 
şi să dea dovadă de educaţie creştină. 
Pornind de la o vestimentaţie adecva-
tă, decentă, şi până la gesturile şi dis-
cuţiile dintr-un lăcaş de cult, toate fac 
parte dintr-un cod al bunelor maniere 
în Biserică. 

Prin aceste sfaturi încercăm să-i 
întoarcem cu faţa către Biserică pe 
cei care nu prea cunosc aceste reguli, 
mai ales pe cei tineri, de acea este 
esenţial ca ei să ştie ce trebuie să facă 
atunci când vin la slujbă. Dumnezeu 
nu este impresionat de cum arătăm în 
exterior (haine, încălțăminte, machiaj, 
ruj, accesorii etc,) ci de cum arătăm în 
interior, de adoraţia noastră pentru 
lucrările Lui şi de pioşenia noastră.

În timpul slujbei să nu ne abatem 
cu mintea la nimic pământesc, pentru 
ca măcar două ceasuri din săptămâ-
nă să trăim în adevărată reculegere şi 
rugăciune. 

Iată câteva reguli care trebuie respectate  
de bunii creştini atunci când intră în Casa Domnului:
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Ne aflăm în anul omagial 2017, 
când Biserica noastră îi cinsteşte cu 
aleasă prețuire, pe pictorii de icoane bi-
sericeşti. Profitând de acest prilej, când 
şi eparhia noastră este la ceas aniversar, 
în rândurile ce urmează, voi încerca să 
realizez o prezentare pe scurt a istori-
cului  Mănăstirii Săraca (secol XIII), mo-
nument emblematic pentru eparhia 
noastră din punct de vedere iconogra-
fic-arhitectural.

Prima atestare documentară datea-
ză din anul 1270. Este arsă şi arată de 
turci la începutul secolului al XVI-lea. 
La începutul secolului al XVIII-lea mă-
năstirea adăpostea o şcoală cu înte-
meietori călugări din Tismana (Ţara Ro-
mânească), unde se învăţa pictura de 
icoane. Mănăstirea funcţionează până 
în 1778, când, din ordinul împăratului 
Iosif al II-lea, este închisă, monahii fiind 
obligaţi să plece, iar odoarele mănăsti-
rii transferate la mănăstirea Mesici de 
lângă Vârşet (Serbia). În anul 1782, au-
torităţile austriece scot la licitaţie clădi-
rile mănăstirii, care sunt cumpărate de 

către Ioan Ostoici, un dregător bogat 
din Timişoara. Mănăstirea va rămâne 
în proprietatea familiei Ostoici timp 
de 150 de ani, perioadă în care decade 
luându-şi renumele de „Săraca”. În anul 
1932, mănăstirea este răscumpărată de 
Episcopia Caransebeşului şi redevine 
aşezământ monahal. Desfiinţată din 
nou în urma decretului comunist din 
1959, va funcţiona ca parohie până în 
1990, când se reia viaţa monahală. Sunt 
prezentate informaţii despre ceea ce 

reprezintă în primul rând biserica, din 
punct de vedere spiritual şi arhitectural 
şi, nu în ultimul rând, tradiţiile legate de 
practicile religioase care se desfăşoară 
în lăcaşurile de cult. 

Biserica mănăstirii Săraca a fost rezi-

dită din piatră şi cărămidă, în 1443, de 
către călugărul Macarie de la Tismana, 
trimis aici de Sfântul Nicodim de la Tis-
mana şi apoi renovată, în 1730, de către 
Giuricico Lazarevici şi fiii săi, Nicolae şi 
Chiriac. Arhitectural, biserica este în 
formă de cruce greacă cu braţele libe-
re; absida altarului este semicirculară şi 
naosul acoperit cu o turlă octogonală. 
La exterior, biserica este lipsită de orice 
decoraţie, având forme masive şi o vo-
lumetrie foarte sobră. Pridvorul actual a 

fost adăugat în secolul al XIX-lea.
Nu putem afirma că această mă-

năstire este singulară prin felul ei, căci 
analogii se pot face cu biserica din Li-
pova (Arad), în ceea ce priveşte lărgirea 
dreptunghiulară a navei. Aceleaşi absi-
de dreptunghiulare le găsim şi la bise-
rica din Cruşovăţ (secolul al XIII-lea), la 
biserica de lemn din Berini (secolul al 
XVII-lea) şi la biserica din Covăsinţ-Arad 
(mărită în secolul al XVIII-lea). Se fac 
câteva analogii cu lăcaşuri de peste 
hotare, precum: biserica mănăstirii de 
la Djurdjevi, Stupovi, Studenica şi, mai 
ales, cu Zica, chiar şi cu mănăstirea Sfin-
ţii Apostoli de la Patriarhatul din Pec şi, 
nu în ultimul rând, cu biserica mănăs-
tirii Arilje. Similitudini mai clare putem 
găsi la bisericile Pridvoriţa, Moraca, 
Sopocani, Arilie.

Dacă luăm în considerare însă, dife-
ritele etape de restaurare a monumen-
tului, atunci putem aprecia faptul că lu-
crările asupra monumentului au făcut ca 
acest monument să dăinuie şi astăzi în 
cele mai bune condiţii. Putem readuce 
în prim plan intervenţiile de restaurare, 
începând cu cea din anul 1730 şi conti-
nuând cu cele din anii 1929, 1931, 1968 
etc. De menţionat că în cadrul acestor in-
tervenţii s-au făcut lucrări precum: rezi-
direa şi refacerea picturii murale (1730); 
refacerea acoperişului după model 
vechi, retencuirea exteriorului (1931); 
subzidirea bisericii (1940); consolidarea 
structurii de rezistenţă şi combaterea 
igrasiei (1968).

Arhid. dr. MARIAN PÎRVU

MĂNĂSTIREA SĂRACA (I)
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Pagină realizată de prof. VALENTINA POPA

,,Slava deşartă face până şi faptele omeneşti bune ne-
folositoare,, Sfântul Ioan Gură de Aur

,,Ascunde-ţi ostenelile şi faptele bune şi fereşte-te ca 
limba ta să nu ţi le răpească,,  Avva Isaia

,,Dacă vrei să te ştie Dumnezeu, fii după putinţă necu-
noscut printre oameni,,  Avva Teognost

,,Lauda de sine nu poate sta laolaltă cu înţelepciunea. 
Cel mai uşor lucru este să te înşeli pe tine însuţi şi, în-
gânfându-te cu slava deşartă, să socoteşti că eşti ceva, 
nefiind nimic,, Sfântul Grigorie Teologul

,,Dacă vrei ca Domnul să-ţi acopere păcatele, atunci nu 
arăta faptele bune oamenilor, dacă ai vreuna. Căci aşa cum 
procedăm noi cu privire la faptele noastre bune, tot astfel 
face Dumnezeu cu păcatele noastre,, Sfântul Marcu Ascetul

,,Slava deşartă este o piatră submarină, dacă te izbeşti 
de ea, prăpădeşti încărcătura,, Sfântul Nil Sinaitul

,,Fugi de slava deşartă - şi te vei învrednici de slavă în 
veacul viitor,, Avva Isaia

MAICA CRINILOR 
de ZORICA LAŢCU

Tu stai învăluită în lunga ta tăcere,
În poală porţi pe Fiul- mănunchi de crini zdrobiţi
El poartă-n cap cunună din spinii cei slăviţi, 
Şi peste Fiul curge în val a ta durere.

Ce taină spui prin lacrimi mănunchiului de crini
Doar mâna ta grăieşte cu rănile din palmă, 
Şi mai grăieşte fruntea cea netedă şi calmă, 
Pe care stă înfiptă cununa Lui de sini. 

Fiinţa ta întreagă grăieşte către Dânsul:
,,Şi eu am fost pe cruce cu Tine, Fiul meu
Şi coasta mea-i străpunsă cu fierul lăncii greu,
Şi faţa mea-i uscată de mult ce-a ars-o plânsul.

Şi port şi eu pe frunte cunună ca şi-a Ta
Şi din burete, iată şi eu am supt oţetul
Şi mi s-a scurs şi mie viaţa pe încetul
Ca lumii-ntregi viaţă cu Tine să pot da.

Ci Crinul meu cel dulce, căzut în sfâşiere,
Şi eu gustat-am iată paharul cel amar
Şi-acum îmi dă, Stăpâne, şi negrăitul dar
S-ajung să văd în faţă slăvita Înviere.,,

Aşa cum stai grăind cu crinii tăi
Parcă mireasma loe sorbind-o toată
Te pleci spre poala Ta înmiresmată
Tu, însăţi ca un crin înalt din văi.

Şi-mi vine aşa să-mi plec genunchii-n taină
Cu mintea uluită de copil
Şi apropiindu-mă cu pas umil
Să-Ţi sorb miresmele de crin din haină.

CUGETĂRI ALE 
SFINŢILOR PĂRINŢI

Un preot trecea, într-o zi, pe 
un drum de ţarină. 

Un sătean necredin-
cios îşi bătea boii - şi zbie-
ra tot felul de înjurături. 
Preotul îi zise: 

- „De ce te osândeşti la pe-
deapsa veşnică?” 

Omul necredincios îi răs-
punse: 

- “Eu nu pot crede, pă-
rinte, în acestea... Căci dacă 
Dumnezeu a hotărât să mă 
scape, orice aş face rău, voi fi 
mântuit. Şi, dimpotrivă, dacă 
a hotărât să fiu osândit, - orice 
aş face bun, degeaba este ... “  
Atunci preotul îi zise:

- “Dacă este aşa cum zici, 
- atunci de ce te mai duci la 
câmp să ari şi să sameni? .. “ 

Omul rămase în tăcere. Pă-
rintele zise: 

- “Dacă ar fi adevărat ce ai 
spus, atunci oricât ai ara, şi ai 
sămăna, dacă Dumnezeu a 
hotărât să nu se facă, degea-
ba-i munca ta, - şi, dimpotri-
vă, dacă Dumnezeu a hotă-
rât să se facă, atunci nu mai 
e nevoie să ari şi să sameni”.   
Omul rămase iar fără răspuns, şi 
părintele grăi: 

- “Nu, prietene... Dumne-
zeu îţi dă roadă numai dacă tu 
vei munci pământul - şi tot aşa, 
El nu-ţi va da mântuirea decât 
dacă îi ţii în seamă poruncile - 
şi nu duci o viaţă ticăloasă ... “  
De atunci, omul acela s-a înţe-
lepţit... 

CUGET NEÎNŢELEPT 
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Această expresie o găsim în Cu-
vântarea Mântuitorului în ,,Predica de 
pe munte” în care ne spune să nu ne 
adunăm comori aici pe pământ deoa-
rece le mănâncă moliile, ci să ne adu-
năm comori sus în cer unde moliile şi 
hoții nu le sapă şi nu le fură, atrăgân-
du-ne atenția că ,,unde este comoara 
noastră acolo se află şi inima noastră.” 
(Matei 6,19-21). De cele mai multe 
ori bunurile materiale sau prețioase 
ne distrag atenția de la bunurile spi-
rituale, comorile sufletului pe care ar 
trebui să le adunăm pentru viața vii-
toare care poate veni când nici nu ne 
aşteptăm. Creştinismul recunoaşte că 
bunurile materiale sunt necesare vie-
ții pământeşti; dar îngrămădirea lor, 
peste necesarul vieții şi pe orice cale 
dreaptă sau nedreaptă, ca şi greşita 
întrebuințare a lor constituie păcatul 
grav al egoismului şi lăcomiei.  

Comorile sau avuțiile pământeşti 
pot ajuta la mântuire, când sunt puse 
în slujba lui Dumnezeu şi a seme-
nilor, prin care se adună ,,comoară 
neîmpuținată în ceruri’’ şi care atra-
ge inima acolo sus. (Luca 12, 33). Sau 
dimpotrivă cine face din ele un zeu al 
nedreptății lipindu-şi inima de ele şi 
folosindu-le rău, pentru lux, îmbuibări 
sau destrăbălări îşi agoniseşte osânda 
veşnică aşa cum vedem din ,,Pilda bo-
gatului nemilostiv şi a săracului Lazăr” 
care bogat nu se îndura nici firimi-
turile care cădeau de la masa sa să le 
dea săracului Lazăr. Părăsind această 
lume, săracul Lazăr a ajuns în ,,sânul 
lui Avraam” adică grădina Raiului, iar 
bogatul cel nemilostiv a fost dus în 
flăcările iadului pentru nepăsarea şi 
împietrirea inimii lui. Sub masca bo-
gatului din pildă, vedem că de fapt stă 
un om sărac sufleteşte care toată viața 
lui a adunat comori şi a trăit în lux, dar 
nu s-a îngrijit de sufletul său crezând, 
ca şi unii bogați din zilele noastre, că 
vor trăi veşnic, fără să dea socoteală 
de faptele lor. Clipa cea necruțătoare 
a morții va veni şi îi va găsi fără nimic 
agonisit spre veşnicie, iar toate cele ale 
lor pieritoare vor rămâne în urmă, fără 
vreo utilitate. Săracul Lazăr este cel 
bogat în cele duhovniceşti, căci prin 
răbdarea cu care a suportat sărăcia, fri-

gul, foamea şi nepăsarea celor din jur, 
el a dobândit cu adevărat comoară în 
cer. (Luca 16, 19-31). Se mai poate vor-
bi şi de bogatul căruia i-a rodit țarina 
atât de mult, încât nu mai avea unde 
să-şi depoziteze bucatele şi a hotărât 
să-şi strice hambarele şi să facă altele 
mai mari, mai încăpătoare, iar apoi să-
şi petreacă în desfătare în toate zilele 
lui fără a mai avea griji. (Luca 12, 16-
21). Sau despre tânărul cel bogat, care 
dorind să se mântuiască, s-a întristat 
foarte, atunci când Mântuitorul i-a 
spus să-şi împartă averea săracilor, de-

oarece era bogat, iar inima lui era lipită 
de ceea ce prețuia mai mult, comorile 
pământeşti ,,....vinde averea ta, dă-o 
săracilor şi vei avea comoară în cer...” 
(Matei 25, 16-23).

Scena judecății de apoi este foar-
te grăitoare: ,,Şi vor merge aceştia 
la osândă veşnică, iar drepții la viața 
veşnică” (Matei 25, 31-46). ,,Aşa se în-
tâmplă - a zis Mântuitorul - cu cei ce-şi 
strâng comori loruşi şi nu ce îmbogă-
țesc în Dumnezeu”. (Luca 12, 21). Dăr-
nicia şi milostenia sunt expresia como-
rii din inima omului: ,,Omul bun scoate 
cele bune din comoara cea bună a 
inimii lui, iar omul rău scoate cele rele 
din comoara cea rea a inimii lui.(Matei 
12, 35).  Numai cine trăieşte în Hristos, 
întru care sunt ascunse toate comorile 
înțelepciunii şi ale cunoaşterii de Dum-
nezeu, se poate învrednici de această 
cea mai mare comoară care este Hris-
tos. Toate câte se fac sau se îndură în 
Hristos şi pentru Hristos, chiar şi bat-
jocorirea pentru Hristos, zice: Sfântu 
Apostol Pavel este mai mare comoară 
decât comoriile Egiptului. (Evrei 11, 
26). Noi oamenii ne naştem cu aceas-
tă mare comoară în suflete, dragostea 
față de Hristos, dar care trebuie păzită 
cu ajutorul Tatălui şi al Sfântului Duh 
care se sălăşluieşte întru noi şi ne cură-
țeşte pe noi de toată întinăciunea. 

  Prof. religie AURICA RUEN

UNDE ESTE BOGĂŢIA VOASTRĂ,  
ACOLO ESTE ȘI INIMA VOASTRĂ!
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Donaţii

Botezuri

Decese

Cununii

Martin Simona 100 lei
Pleşa Dorina 100 lei
Silaghi Maria 100 lei
Anonim - covoare intrare 400 lei

AZGUR EMA
Fiica lui Azgur Ioan şi Dorina
Data naşterii: 07 aprilie 2017
Data botezului: 09 iulie 2017

Naşi: Sas Alin şi Oana
 La mulți ani! 

SMULTEA TRAIAN 
şi ALINA 

(născută Surdea)
Data cununiei: 
01 iulie 2017

Naşi: 
Costea 

Constantin 
şi Cristina

Smultea Traian şi Oana
Casă de piatră!

SANCIRA VLAD  
şi MONICA 

(născută Tirea)
Data cununiei:  
02 iulie 2017

Naşi: Mureşan Paul  
şi Eva

Casă de piatră!

SECOȘAN ANDREI  
şi RAMONA (născu-

tă Rozemberg)
Data cununiei:  
15 iulie 2017

Naşi:  Iosim Săndel 
şi Silvia

MateescuAdrian 
şi Nicoleta

Casă de piatră!

CRĂCIUN MĂRIOARA
S-a născut în data de 25 
august 1947 în localita-
tea Giarmata Vii, județul 
Timiş. A decedat în data 
de 06 iunie 2017. Un ul-

tim şi pios omagiu din partea copiilor 
şi nepoților. Nu te vom uita niciodată 
şi te vom purta de-a pururi în inimile 
şi în sufletele noastre. Dumnezeu să o 
odihnească în pace! 

LUPU IULIANA. S-a 
născut în data de 17 iu-
lie 1926 în localitatea 
Cuvejdia, județul Arad. 
A decedat în data de 07 
iunie 2017. Un ultim şi 

pios omagiu din partea fiicei, nepoți-
lor şi strănepoților. Vei rămâne de-a 
pururi în sufletele şi în inimile noastre. 
Dumnezeu să te odihnească cu sfinții şi 
cu drepții în Impărăția cerurilor!

IFCU IOAN. S-a născut 
în data de 03 septem-
brie 1953, în localitatea 
Cuvejdia, județul Arad. 
A decedat în data de 19 
iunie 2017. Un ultim şi 

pios omagiu din partea soției, copii-
lor şi nepoților. Te vom purta de-a pu-
ruri în inimile şi în sufletele noastre şi 
nu te vom uita niciodată. Dumnezeu 
să te odihnească în pace suflet bun!  

CIORDAȘ VASILE. S-a 
născut în data de 28 
mai 1959 în localitatea 
Cehal, județul Satu-Ma-
re. A decedat în data de 
23 iunie 2017. Un ultim 

şi pios omagiu din partea mamei, 
cumnatelor, nepoților şi strănepoți-
lor. Te vom plânge mereu şi vei rămâ-
ne de-a pururi în sufletele şi în inimile 
noastre. Să-ți fie țărâna uşoară! 

CIOCÂRLIE MARIA. S-a 
născut în data de 28 au-
gust 1938 în localitatea 
Musca-Lupşa, județul 
Alba. A decedat în data 
de 29 iunie 2017. Un ul-

tim şi pios omagiu din partea nepoților 
şi strănepoților. Nu te vom uita nicioda-
tă! Dumnezeu să te odihnească în pace! 

ANDREICA MARIA
S-a născut în data de 
31 ianuarie 1938 în lo-
calitatea Sălciua Nouă, 
județul Timiş. A dece-
dat în data de 06 iulie 

2017. Un ultim şi pios omagiu din 
partea soțului, fiului, nepoților, ru-
delor şi cunoscuților. Vei rămâne 
de-a pururi în sufletele şi în inimile 
noastre suflet bun. Dumnezeu să te 
odihnească cu sfinții şi cu drepții în 
Impărăția cerurilor! 

BEDREAG AUREL
S-a născut în data de 
11 februarie 1933 în 
localitatea Micăneşti, 
județul Hunedoara. A 
decedat în data de 07 

iulie 2017. Un ultim şi pios omagiu 
din partea soției, copiilor, nepoți-
lor, rudelor şi cunoscuților. Ne vom 
aminti mereu de tine şi te vom pur-
ta de-a pururi în rugăciunile noas-
tre. Să-ți fie țărâna uşoară! 

MICULA ELISAVETA. 
S-a născut în data de 
23 mai 1935 în locali-
tatea Hodoş, județul 
Timiş. A decedat în 
data de 08 iulie 2017. 

Un ultim şi pios omagiu din partea 
surorilor, fraților, nepoților şi stră-
nepoților. Amintirea ei va rămâne 
de-a pururi în inimile şi în sufletele 
noastre. Să-i fie țărâna uşoară!

MURARIU ELENA. S-a 
născut în data de 10 
august 1956 în locali-
tatea Darabani, jude-
țul Botoşani. A dece-
dat în data de 17 iulie 

2017. Un ultim şi pios omagiu din 
partea fiului, rudelor şi cunoscuți-
lor. Vei rămâne de-a pururi în su-
fletele şi în inimile noastre. Dum-
nezeu să te odihnească cu sfinții şi 
cu drepții! 
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Pagină realizată de ELEONORA  şi PARTENIE MIHAI,  antrenori la C. S. Mediator

La numai trei zile de când clopoțelul 
a sunat şi a răspândit atmosfera vacan-
ței de vară, un grup de elevi ai Şcolii de 
şah ”Visul unui pion” însoțit de părinți, 
bunici şi antrenori, au urcat în trenul de 
Mangalia cu destinația Jupiter - Tabăra 
de şah.

În fiecare an, începând din 2004 
(13 ani neîntrerupți) am fost  invitați 
şi am participat la   Festivalul Interna-
țional de Şah Cap Aurora care este la 
a XXI ediție. Organizatorul este Clu-
bul Sportiv Central de Şah Bucureşti, 
organizator internațional, doamna 
Mariana Ioniță, căreia îi mulțumim 
pentru prilejul oferit prin acest fes-
tival, de a împleti competiția de şah 
cu bucuriile vacanței. Anul acesta s-a 

desfăşurat tot în stațiunea Jupiter, în 
perioada 23.06.2017 – 02.07.2017, a 
cuprins 6 turnee şi anume: un turneu 
de şah clasic, un turneu de Blitz, un 
turneu de Şah Tandem, un turneu de 
Şah 960, Campionatul familiilor. Au 
participat 601 sportivi din: SUA, Ger-
mania, Serbia, Turcia, Grecia, Bulgaria, 
Iran, Bulgaria, Moldova şi România. 
Ineditul acestei ediții Fisca 2017 este 
Turneul PITICOT adresat copiilor până 
la vârsta de 6 ani.

Ca în fiecare an, la turneele de 8, 10, 
şi 14 ani, organizatorii au premiat pri-
mele 3 cluburi, care au obținut cele mai 
multe puncte cumulate/club.

Astfel la Turneul  B – Grupa de copii 
10 ani – rezultatele au fost următoarele:

Locul 1 – Clubul Central de şah Bu-
cureşti 

Locul 2 - Clubul Sportiv Mediator, 
antrenoare prof. Narcisa Drăgulescu 
cu următorii copii: Chiu Vlad, Cord An-

drei, Căpraru Eduard, Duma Daniel, 
Dăescu Ema, Grădinaru Ștefan, Han-
țu Adelina, Mocan Radu, Maşcaş Teo-
dora, Popovici Maria, Popovici Rareş, 
Popa Marius şi Stângă Daniel.

Locul 3 – Clubul Sportiv Universitar 
Sibiu.

Clubul Sportiv Mediator a mai fost 
reprezentat cu rezultate bune şi de ur-
mătorii copii: Grupa de 8 ani – Arde-
lean Andrei, Grădinaru Andrei, Mocan 
Dragoş şi Vărşăndan Victor; Grupa de 
14 ani – Anton Claudiu, Duma Ioan, Iar-
ca Irina, Grosu Tudor, Popovici Andrei, 
Popa Florin; Grupa Seniorilor: Almăjan 
Sergiu, Mocan Adrian şi Stângă Adrian.

Şcoala de şah ”Visul unui pion”, din 
cadrul C.S. Mediator, s-a prezentat cu 
26 de concurenți la FISCA 2017, iar gru-
pul aferent a fost format în total din 62 
de copii, părinți, bunici şi cei 4 antrenori 
(arbitru internațional, Partenie Mihai 
care a arbitrat Gr. de copii 8 ani, Eleono-
ra Mihai, maestră internațională – ICCF, 
ing. Laura Mihai şi prof. Narcisa Drăgu-
lescu).

S-a procedat ca în anii trecuți. Nar-
cisa aştepta copiii între orele 16-20, 

pentru analiza partidelor şi evaluarea 
jocului comparativ cu alte concursuri. 
Concluziile trase erau importante şi 
urmărite dacă se repetau greşelile în 
partidele jucate ulterior. În funcție de 
aceasta, ne-am putut da seama cât de 
bine erau absorbite sfaturile din timpul 
orelor de antrenament. Am continuat 
cu premierea partidelor frumoase din 
cadrul concursului de şah permanent 
”Căluțul de aur”. Sperăm ca anul viitor 
să redactăm aceste partide de şah în 
”Visul unui pion”, revista C.S.Mediator 
cu nr.10.

O vorbă din popor spune că ”Ce-i 
al tău e pus de-oparte”. Eu cred că Bu-
nul Dumnezeu ”a pus de-oparte” şi în 
această vară pentru noi, o părticică de 
bucurie şi mulțumire sufletească. Este 
un strop de fericire pentru noi toți, care 
am format tabăra de şah, că am privit 
de la balcon şi am auzit în jur copiii 
noştri veseli, bine dispuşi, alergând, sau 
dându-se în hamac (una din atracțiile 
vacanței).

Găsesc că trebuie să explic această 
euforie care m-a cuprins scriind rându-
rile de mai sus. Crezul meu în această 
tabără de şah este că scopul ei a fost 
atins. Voi repeta ce am spus şi anul 
trecut: copiii au învățat multe noțiuni 
în plus, jocul lor a progresat şi au fost 
mai tot timpul împreună: la mare, în 
sălile de joc şi mai apoi pe înserate ju-
când amicale sau şah tandem în curtea 
hotelului Camelia, unde am fost cazați 
în condiții foarte bune. Mulțumim din 
suflet tuturor (elevi, părinți şi bunici) 
pentru timpul petrecut împreună. Gens 
una sumus!
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REȚETE CULINARE

INGREDIENTE
•  6 vinete rotunde
•  500 g carne tocată de vită
•  3 roşii bine coapte
•  2 cepe
•  100 ml ulei
•  200 g sos alb
•  200 g caşcaval uscat
•  1 căţel usturoi
•  sare
•  piper

PREPARARE
Papoutsakia este o reţe-

tă grecească delicioasă pe 
bază de carne şi vinete, o 
combinaţie plină de savoa-
re. Perfectă pentru zilele de 
vară în care toate piețele 
abundă de vinete proaspe-
te şi sănătoase! Iată cum se 
face papoutsakia!

Vinetele se taie în 
două pe lung, se presară 

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

Între timp, într-o tiga-
ie cu ulei se căleşte cea-
pa. După ce s-a înmuiat, 
se adaugă carnea care se 
desface uşor cu lingura 
de lemn. Adaugă roşiile 
tăiate mărunt, usturoiul, 
sarea, piperul şi apa nece-
sară pentru a fierbe la foc 
mic, timp de o oră.

Vinetele se şterg şi se 
prăjesc uşor în ulei. Apoi, 
cu o linguriţă li se scoate 
miezul care se pune tocat 
mărunt în amestecul de 
carne. Umple vinetele cu 
amestecul de carne.

Pune sos alb pe fie-
care vânătă, presară cu 
caşcaval ras din belşug şi 
dă-le la cuptor pentru 25 
de minute.

PAPOUTSAKIA

INGREDIENTE
•  250 ml frişcă lichidă
•  1 praf sare
•  100 ml frişcă lichidă
•  1 pahar mic cremă  
      de ciocolată
•  1 fiolă esenţă de vanilie
•  3 linguri cacao
•  180 g făină
•  180 g zahăr pudră
•  6 ouă
•  decoraţiuni de ciocolată

PREPARARE
Prăjitura Şah-Mat arată 

foarte bine şi este incre-
dibil de bună. Reţeta e 
foarte simplă iar rezultatul 
e unul spectaculos! Ide-
ală pentru o masă festivă 
unde vrei să îți impresio-
nezi musafirii.

Se mixează gălbenuşu-
rile cu zahărul şi, după ce 
se albeşte crema, se adau-
gă făina. Se adaugă spuma 
obţinută din mixarea al-
buşurilor cu un praf de sare.

Se separă în două părţi 
egale ameste cul, într-una 
se pune vanilie şi în cealal-
tă se adaugă cacaua de la 
Dr. Oetker. Se toarnă cele 
două amestecuri în două 
forme de chec neadezive 
sau unse şi tapetate cu fă-
ină. Se coc 15 minute şi se 
lasă la răcit complet.

Unul dintre checuri se 
unge cu crema de cioco-
lată amestecată cu frişcă 
lichidă fierbinte şi deasu-
pra lui se aşază al doilea 
chec. Se presează puţin şi 
se dau la rece pentru 15 
minute. După acest timp, 
se taie trei benzi pe lun-
gime şi se aşază pe o tavă 
alternându-le pentru a 
forma tabla de şah. Se dau 
la rece 30 de minute.

Se bate frişca şi se îm-
bracă prăjitura şi se dă din 
nou la rece pentru două 
ore. Se servesc cu decora-
țiuni-grilaj de ciocolată.

PRĂJITURĂ ȘAH-MAT


