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Un ziar pentru mintea [i sufletul dumneavoastr`

Imaginea-simbol a comunit`]ii locale

Per aspera
ad astra
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Am intrat sfi os în sala de 
clasă, la Şcoala Gimnazială din 
Moşniţa Nouă, în care deprind 
paşii dintâi în a fi  elev picii ce 
abia descoperă diferenţa între a 
şti să dai bună ziua şi a fi  bu-
curos că ai învăţat să fi i plin de 
sfi iciune când se cuvine şi exu-
berant când simţi că te-ai depă-
şit, ca esenţă, pe tine, cel care 
ai fost ieri.

Am retrăit, în parte, fără a-mi 
fi  propus să cad în melancolie, 
că doar venisem spre a cunoaş-
te învăţătorul ce a ştiut şi a simţit 
întotdeauna graniţa între a fi  bun 
şi a fi  nespus de bun, senzaţia 
că mă transpun în timp, că re-
devin elev, că învăţătoarea mea, 
personifi cată într-o zână frumoa-
să şi bună cum n-a mai fost alta 
pe lume, atmosfera aceea de 
un specifi c şi un farmec aparte. 
Unic şi irepetabil.

Doamna Lili Ursulică este 
o femeie plină de bunătate, de 
înţelepciune şi tact pedagogic; 
este femeia ce pare a că re-tră-
ieşte o viaţă în care a învăţat 
toate astea, pe care le-a expe-
rimentat înainte de a fi  devenit 
ceea ce este în viaţa de acum. 

Ei bine, credeţi-mă, nu fantazez 
şi nu sunt predispus la cuvinte 
mari. Sunt uimit, fascinat şi bu-
curos de-a binelea, că mi-a fost 
dat să întâlnesc un om ce pare 
să se fi  întâlnit cu învăţătoarea 
mea de pe vremuri, să fi  stat la 
un dialog de taină şi a se fi  în-
trupat în ceea ce fusese inega-
labila şi fără de perechea mea 
învăţătoare. 

Îmi spune: - Îngăduiţi-mi să 
vă vorbesc despre ceea ce în-
seamnă abc-ului cunoaşterii şi 
al bunei conduite la noi, la Moş-
niţa Nouă, la Moşniţa Veche, la 
Urseni, la Albina... 

C. JURJA
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Mircea PORA

Prea trist, prea actual...

Poesis

Constantin JICHIŢA

Însemnări de scriitor
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Florin BUCUR
Primarul dvs.

Mesajul primarului, cu respect față de cetățeni

La Mul]i Ani, un An Nou 
cu multe realiz`ri!

Există o criză de moralitate la noi

Schimbarea începe cu 
mine, cu fiecare dintre noi

Opinia cititorului

An bun s` ai, “Bun` ziua, Mo[ni]a!”

În urma dezbaterilor publice 
avute în anul 2019, luna noiem-
brie, dumneavoastră, cetățenii 
comunei noastre, ați sugerat 
pentru anul 2020 următoarele 
investiții, pe care, împreună cu 
colegii din primărie, le-am ana-
lizat și preconizat în noul buget 
de investiții al anului 2020.

Am schițat bugetul lo-
cal pentru anul 2020 în urma 
documentațiilor întocmite în 
anul precedent, având la bază 
Proiectele de Hotărâre adoptate 
în Consiliul Local, reprezentand 
obiective și priorități ale întregii 
comunități. Bugetul local al co-
munei noastre este schițat în 
cadrul unui mediu fi nanciar re-
strictiv. Necesitățile depășesc 
întotdeauna fondurile disponi-
bile, dar, ca în fi ecare an, vom 
pune, fără dar și poate, accent 
pe dezvoltarea și modernizarea 

comunei. În prin plan, vom avea 
în atenţie continuarea lucrărilor 
începute anul trecut, ca un ga-
rant al utilizării judicioase a fon-
durilor proprii, pe de o parte, cât 
şi a celor atrase de la guvern şi 
de la Uniunea Europeană, pe de 
altă parte.

S-a dus şi anul 2019 ca un 
fum, oarecum umil, cu existen-
ţa-i numărată până la ultime-
le secunde. Grămada noastră 
de ani cum se topeşte. Pe „cai 
mari”, cum le place stiliştilor să 
spună, în clinchete de pahare, 
de ovaţii şi şampanie, săru-
tări, îmbrăţişări, s-a instalat pe 
„tron”, următorul la numărătoa-
re, anul 2020. Televiziunea a 
fost alături de mine şi de data 

aceasta, ajutându-mă încă oda-
tă să-mi percep naţia. În linii 
mari e neschimbată. Aplecată 
decisiv spre folclor prin care, de 
altfel, şi respiră. Aici a apărut, 
ca o neclintită stâncă în calea 
tuturor intemperiilor, Irina Lo-
ghin. Timpul vine, timpul trece, 
Irina noastră rămâne. Nu poţi 
decât să feliciţi un astfel de fe-
nomen. Pereche i-a fost, pe lun-
ga curgere a vremii, o altă favo-
rită a mea, Maria Dragomiroiu. 
Eu cred că şi această „doamnă 
a folclorului” a urcat pe scenă 
nu cu mult timp după încheie-
rea colectivizării. Dar, oricum ar 
sta lucrurile, artistele menţiona-
te până aici sunt de felicitat. În 
câteva rânduri, prin miracolele 
tehnicii, ne-am reântâlnit şi cu 
Ion Dolănescu. Un adevărat 
crai al Olteniei.

Recapitulativ

Cea mai sigură cale să subordonezi o ţară este să o sărăceşti. 
Un stat este precum omul... are atâta libertate şi egalitate câtă ave-
re are. Iar cel sărac este totdeauna sclav şi inegal cu cel care stă 
deasupra lui. Cel ce n-are nimic... dă-i toate libertăţile posibile, tot 
rob este, robul nevoilor lui, robul celui dintâi, care ţine o bucată de 
pâine în mână. Căci e cu totul indiferent dacă închizi o pasăre în 
colivie sau dacă ai strâns de pretutindeni grăunţele din care ea se 
hrăneşte. (Mihai Eminescu)

Cum poţi deveni un fl uture? Trebuie doar să îţi doreşti atât de 
mult să zbori, încât să fi i dispus să renunţi la a mai fi  omidă. (Trina 
Paulus)

Care-i culmea jafului? Să furi o ţară vreme de 30 de ani, ca apoi 
să iei pensie specială. (Anonimus)

Moda blugilor tăiaţi şi rupţi ia o amploare tot mai mare. Aştep-
tăm cu nerăbdare apariţia pantofi lor fără talpă, a adidaşilor fără vârf 
şi a şlapilor fără bretele...

Pacientul poate genera 
schimbarea sistemului medi-
cal. De unde putem începe? 
Nu mai dați șpagă. Iar dacă 
simțiți ostilitate, dispreț, dezin-
teres, bateți la ușa manageru-
lui și cereți socoteală. 

În comunicatul rușinos al 
Colegiului Medicilor din Româ-
nia din 29 decembrie 2019, se 
preciza: „Asistăm la un asalt 

mediatic indecent, neprofesio-
nist şi neinformat cu privire la 
unul dintre colegii noştri cu re-
nume profesional ce nu merită 
a fi  ştirbit prin dezvoltări ide-
atice fără legături cu relaţiile 
de cauzalitate, care au dus la 
acele întâmplări, da, adevăra-
te”.

Îi mulţumesc lui 2019 pentru 
că ne-a oferit o publicaţie cel pu-
ţin pe gustul meu, dar şi al mul-
tor altora, după discuţiile pe care 
le-am avut pe această temă. O 
am alături, pe noptieră, cu gea-
na sa de lumină izvorând din fi e-
care text scris cu sârg şi cu mult 
sufl et. “Bună ziua, Moşniţa!” îmi 
este prieten drag şi abia aştept 
să-l primesc de la magazinul 
unde merg, aproape zilnic, să-
mi fac micile cumpărături. 

Tematica diversă acoperă 
întreg evantaiul de preocupări 
şi aşteptări din partea oricărui 
cititor, de la comunicatele Pri-
măriei, oamenii-reper pentru co-

munitate şi până la glumele care 
îmi alungă şi ultima dâră de tris-
teţe acumulată, fi e şi fără voia 
mea, în timpul zilei. De s-ar pu-
tea să devină săptămânal, ar fi  
minunat. Pentru că o comunitate 
aşa mare ca a noastră merită o 
publicaţie pe potrivă.

Şi vă mai spun ceva. Foaia 
din mijloc – gazeta şcolii noastre 
– este un mijloc de informare şi 
călăuzire înspre o frumoasă ex-
primare, pentru care îi felicit pe 
tinerii gazetari în devenire şi pe 
doamna profesor coordonator 
Adriana Marea.

Balad`
pentru Eminescu

de Radu Gyr  
 
Te-au slăvit în cărţi şi în poeme
Şi te-au înălţat iconostas,
Ca să fulgeri tânăr peste vreme,
Cu vecii de cremene sub pas.
 
Te-au văzut voevodând voroave,
Ciobănind genune şi zăpezi,
Potcovar de fum bătând potcoave
Negurilor strânse în cirezi.
 
Te-au crezut gigantic Sfarmă-Piatră
Care sparge piscul viforos,
Şi fi erar înfi erbântând pe vatră,
Mările călite sub baros.
 
Împărat, ţi-au scris pe tâmple steme.
Făt-Frumos, ţi-au pus în mâini hanger.
Şi-au cules, din pana ta, blesteme,
Viscole şi răzvrătiri în cer.
 
Ci, netrebnic, eu adulmec zării,
Paşii tăi pe unde te-au fost dus,
Şi-nsetat pe drumurile Ţării
Dibui urma ta de blând Iisus.
 
Caut picurii de sânge, neşterşi încă,
Ai crucifi cării pe furtuni
Şi sărut lumina lor adâncă
Şi-i ating cu mâini de rugăciuni.
 
Trist Iisus cu umbra de tămâie
Dăruind azur din mâini subţiri,
Sfânt, bătut, pe veacul tău, în cuie,
Scânteind, înalt, din răstigniri.
 
Frânt de-o stea şi-ngenuncheat de-o fl oare,
Biruit de ramuri de arin,
Îndulcit cu dor de moarte-alinătoare,
Ars ca Nesus în cămaşă de venin…
 
Nu, tu nu eşti meşterul, ci cneazul,
Nu eşti înstelatul împărat.
Sfâşiat ţi-i pieptul şi obrazul.
Tu eşti marele însângerat!
 
Te-ncrustăm, zadarnic, în agată
Şi-n icoane noi pe fl ori de crin.
Crinii nu vor stinge, niciodată,
Umbrele cununilor de spini.
 
Eu nu-ţi pipăi steme şi nici lauri…
Numai rănile mă plec şi ţi le strâng
Şi le fac medalii mari de aur, –
În genunchi, le-nchid în inimă şi plâng.

Corina IVANCU

Să întâlnesc oameni cu inimă bună este cel 
mai frumos lucru ce mi se poate întâmpla

Eu îmi iubesc cu asprime copiii!

De tot râsu’
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Bun` ziua, Mo[ni]a!

La Mul]i Ani…
Bunul gospodar continuă 

ceea ce a început, apoi, în func-
ţie de priorităţi şi de banii pe care 
îi are, se pune pe treabă.

În anul acesta, continuăm 
lucrările la obiectivele finanțate 
din fonduri nerambursabile, 
aflate în stadiul de implementa-
re: “Înființarea unei creșe în co-
muna Moșnița Nouă”, “Moder-
nizare infrastructură rutieră în 
comuna Moșnița Nouă”, “Moder-
nizare și dotare cămine cultura-
le în localitățile Moșnița Veche, 
Urseni și Albina”, “Extindere ca-
nalizare menajeră în localitatea 
Urseni, comuna Moșnița Nouă”. 
Valoarea totală a acestor proiec-
te este de 17.043.571,78 lei.

Proiectele finanțate din fon-
duri nerambursabile: “Constru-
ire clădire After-School, regim 
de înălțime P+1E și împrejmu-
ire” și “Înființare Grădiniță PP 
Moșnița Nouă”, în valoare de 5. 
811.045,43 lei, se află în proce-
dură de licitație.

Cu această ocazie, vă infor-
mez că anul acesta vor începe 
lucrările la obiectivul de investiții 
“Extindere rețea de alimenta-
re cu apă în Comuna Moșnița 
Nouă”: 65 km de apă și o gos-
podărie de apă în valoare totală 
de 22.394.928,77 lei. Totoda-
tă, la sfârșitul anului 2019, am 
fost anunțați că suntem pe lista 
sinteză a Companiei Naționale 
de Investiții pentru proiectele 
“Construire sediu Așezământ 
Cultural în localitatea Moșnița 
Nouă, comuna Moșnița Nouă, 
Județul Timiș” și Constru-
ire Bazin de înot didactic 
Comuna Moșnița Nouă, sat 
Moșnița Nouă, județul Timiș”, 
tot la sfârșitul anului 2019 am 
recepționat utilajul necesar pen-
tru deszăpezire din cadrul pro-
iectului “Achiziționare de utilaje 
specializate”.

La capitolul utilități și in-
frastructură, la fel ca în anii 
precedenți, pentru obiectivele de 
investiții la care a fost finalizată 
documentația vom începe exe-
cutarea lucrărilor de extindere 
rețele de apă-canal, alimentare 
cu energie electrică, iluminat pu-
blic, modernizare drumuri comu-
nale, modernizare căi de acces 
pietonal, iar pentru obiectivele 
de investiții pentru care au fost 
întocmite studiile de fezabilitate 
vom aloca resurse financiare 
pentru întocmirea proiectelor 
tehnice. Printre acestea enumăr 
“Amenajare străzi în comuna 
Moșnița Nouă”, asfaltare 24 km 

– stadiul întocmire PT, “Moder-
nizare străzi în comuna Moșnița 
Nouă”, asfaltare 13 km stadiul 
întocmire PT, Sistematizare str. 
Berlin și str. Boilor – stadiul în-
tocmire PT ”Amenajare cale 
de acces și piste de biciclete 
Moșnița Veche- Moșnița Nouă-
Urseni”, stadiul întocmire PT.

Investițiile în sistemul de 
învățământ reprezintă și anul 
acesta o prioritate pentru noi, ca 
urmare, în bugetul de investiții al 
comunei pe anul acesta avem un 
proiect de anvergură, și anume 
Înființare clădire Școală Moșnița 
Nouă, obiectiv pentru care vom 
aloca resurse financiare pentru 
întocmirea Proiectului Tehnic și 
vom continua cu investiții în clă-
dirile și curțile de învățământ din 
toate localitățile comunei.

Totodată siguranța 
cetățenilor și îmbunătățirea ser-
viciilor oferite cetățenilor este 
foarte importantă, astfel conti-
nuăm investițiile în extinderea 
sistemului de supraveghere și 
dotarea Poliției Locale, imple-
mentarea sistemului de plată 
online a taxei de tonaj, moder-
nizarea Parcului Central din lo-
calitatea Moșnița Nouă și ame-
najarea unor locuri de joacă și 
zone verzi și în alte cartiere ale 
comunei, precum și moderniza-
rea dispensarului din localitatea 
Moșnița Nouă.

Anul acesta, ne propunem 
să finalizăm Centrul de colectare 
a deșeurilor, precum și Adăpos-
tul pentru animalele abandonate 
pe raza comunei.

Prin Biroul de Dezvoltare 
și Achiziții din cadrul Primăriei 
Moșnița Nouă am identificat po-
sibile surse de finanțare prin cre-
ditare a proiectelor “Amenajare 
străzi în comuna Moșnița Nouă”, 
asfaltare 24 km și Modernizare 
străzi în comuna Moșnița Nouă”, 
asfaltare 13 km.

Totodată, la finalul anului 
2019, în urma invitației primite 
de la partenerii noștri din Bru-
xelles, vom face o vizită de lu-
cru pentru atragerea surselor 
de finanțare pentru următorele 
proiecte:

- Înființare clădire Școală 
Moșnița Nouă;

- Modernizare dispensar în 
localitatea Moșnița Nouă;

- Extindere canalizare me-
najeră în localitatea Albina, co-
muna Moșnița Nouă”; 

- Extindere și modernizare 
sediu administrativ;

- Achiziționare utilaje speci-
alizate;

- Dotare SVSU Moșnița 
Nouă cu autospecială pentru 
intervenții.

Schimbarea…
Greva rușinos parafată de 

cei 25 de medici obedienți, lipsiți 
de curaj și concluziile șocante 
ale raportului realizat de Minis-
terul Sănătăţii, un aspect este 
evident: pentru sistemul medi-
cal românesc, pacientul este o 
cantitate neglijabilă, un fel de 
material de lucru și atât. Un om 
a ars pe masa de operaţie şi, în 
fine, a murit, iar noi să nu vorbim 
despre asta, că ştirbim prestigiul 
medicului, al corpului medical 
“prin dezvoltări ideatice…”. Greu 
se mai fac oamenii oameni! Sunt 
doar funcţii, ranguri, prestigiu…

Poate cineva să schimbe 
asta? Da. Pacientul poate. Nu 

va veni schimbarea din sistem, 
căci oamenii de acolo sunt prinși 
într-o capcană din care nici mă-
car nu-și imaginează că ar putea 
ieși, cu atât mai puțin n-ar încer-
ca să o facă. Pacientul e singurul 
care poate genera schimbarea. 
Știu, ușor de zis, greu de făcut. 
Dar de undeva trebuie să înce-
pem. Și să avem răbdare, nu se 
va întâmpla peste noapte. Se va 
întâmpla cu viteza încrederii pe 
care o avem în drepturile noas-
tre și în puterea de a schimba 
ceva.

De unde putem începe? 
În primul rând, să nu mai dați 
șpagă. Niciodată. Nimănui. Iar 
dacă simțiți ostilitate, dispreț, 
dezinteres, bateți la ușa mana-
gerului, a directorului medical, 
a șefului de secție. Cereți soco-

teală, revendicați-vă drepturile. 
Sigur veți fi tratați cum trebuie, 
până la urmă. Reclamați orice 
incident, altfel altcineva, sau 
chiar dvs, veți păți la fel.

Și, nu uitați, cel care ia 
șpagă, în condițiile unui salariu 
decent, nu poate fi un medic 
bun.

Nu mai alergați după 
somități, dacă acestea sunt aro-
gante, prețioase și prea ocupa-
te să vă consulte. Un medic cu 
adevărat bun își ascultă pacien-
tul, îi explică pe înțelesul lui, are 
răbdare. Și veți fi surprinși să 
vedeți că există astfel de medici, 
care poate n-au grad universi-
tar pe ușă, dar au ceva esențial 
pentru a fi un medic bun: au res-
pect pentru profesie și pentru 
pacient.

An bun s` ai…
O citesc cu încântarea celui 

care ar fi vrut să fi exersat con-
deiul la vârsta lor, dar pe atunci 
asta nu a fost posibil. Mă încân-
tă faptul că scriu atât de aplicat 
şi de riguros; vor fi nişte analişti 
conştienţi de menirea lor, res-
ponsabili de afirmaţiile pe care 
le fac. 

Vă adresez, dragi jurnalişti 
tineri sincere şi calde felicitări. 
Sunteţi minunaţi cu toţii. Gaze-
ta voastră este vie, dinamică, 
plină de farmec şi de voie bună. 
Şi încă ceva! Dovediţi că ştiţi 
să atingeţi coarda sensibilă a 
cititorului. Uneori, sunt aşa sur-
prinsă de calitatea scriiturii, în-

cât recitesc articolele voastre şi 
mă cuprinde o duioşie pe care o 
stâmpăr cu... încă o lectură, îna-
inte de a mă delecta cu gazeta 
de luna următoare. Mi-aş fi dorit 
să fi scos o ediţie dedicată celui 
mai important gazetar al nostru 
şi celui mai mare poet, de ase-
menea, înălţătorului Eminescu. 
Poate o faceţi luna viitoare, 
chiar dacă a trecut ziua lui de 
naştere.  

Pentru voi, dragi mânuitori 
ai condeiului, stăruitori în a ne 
aduce veşti bune şi pline de 
iubire de oameni, am un sen-
timent aparte. Sunteţi ai mei, 
ai noştri. Poate că, într-o zi, ne 
vom aduna la sfat: voi, pe de o 
parte, noi, cei care vă savurăm 
scrierile, de cealaltă parte. Ştiţi 
că se practică întâlnirile cititori-

lor cu jurnalişti, scriitori, oameni 
de cultură, în general. Mi-aş dori 
o asemenea întâlnire frumoasă, 
în care să ne spunem unii alto-
ra ce ne-a plăcut cel mai mult şi 
ce ne-am dori pe viitor. În fond, 
aceasta este o garanţie că le-
gătura noastră, ţesută prin fire 
nevăzute, dar trainice, va dura. 
Sunteţi ai noştri, vă mulţumim 
pentru că existaţi! 

Mulţumim Primăriei şi Con-
siliului Local că au făcut posibilă 
o asemenea întâlnire de suflet, 
dând undă verde ziarului local. 
Presimt că vă voi deveni colabo-
rator, în semn de preţuire pentru 
ceea ce este el: imagine-simbol 
a comunităţii locale, aşa cum 
frumos aţi titrat pe frontispiciul 
său cu un nume atât de sugestiv 
- “Bună ziua, Moşniţa!”.

Iubesc copiii…
Colegele mele sunt mai 

bune decât mine, chiar e ade-
vărat ce vă spun, ele chiar au o 
strădanie cum nu mi-a fost dat 
mie, de a se ocupa, unele, de 
clase simultane, altele spre a 
organiza activităţi ce stârnesc 
interesul pentru lectură cum nu 
întâlniţi în altă parte... nici măcar 
la mine... 

Oh, Doamne, ce mă fac cu 
un interlocutor ce mă trimite la 
colegi, în altă parte, unde să mă 
împart spre a extrage din esenţa 
esenţelor nemuritoarea dăruire 
spre a aduce lumină în minte şi 
căldură în sufletele acestor pui 
de om, binecuvântaţi a le fi fost 
rânduit să întâlnească şi să se 
fericească într-atât încât să în-
veţe darul cunoaşterii de sine şi 
abc-ul ştiinţei de a înţelege şi a 
învăţa să înţeleagă toate cât le 
va fi rânduit a şi le însuşi!?

Voi face un reportaj amplu 
privitor la primii paşi în şcoală 
ai copiilor din comuna Moşniţa 
Nouă, de îmi va fi îngăduit, dar, 
deocamdată, să o cunoaştem 
împreună pe cea hărăzită să le 
fie mamă bună, înţelegătoare şi 
pricepută în a-i îndruma pe ca-
lea primilor paşi într-ale şcolii, 
pe copiii dvs, dragi concetăţeni. 

- Ceea ce fac – îmi spune 
– este urmare a colaborării cu 
părinţii, spre a-mi fi îngăduit să 
intru în sufletele şi în ceea ce 
înseamnă fiinţa lor pură şi cura-
tă de copii de o frăgezime şi o 
frumuseţe fără egal. Ştiţi, inteli-
genţa emoţională este determi-
nantă... 

Îi văd faţa luminoasă şi cred 
că inima îi bate peste limitele 
medicale admise, vorbindu-mi 

de misiunea sa, despre cât poa-
te ea să dăruiască într-o zi, echi-
valentul a cât de luminoşi pot fi 
copiii aceştia la ieşirea din clasă. 
Simt că sunt pe cale a fi depăşit 
de situaţie.

– E mai bună şcoala de azi 
decât cea de ieri?, îngaim, oare-
cum întors în timp, voind a de-
păşi stadiul de şcolar deprins cu 
metodele domnului Trandafir... 

- Şcoala indică stadiul de 
evoluţie al unei societăţi cu vreo 
10-20 de ani înainte. N-am spus 
eu asta, ci Spiru Haret. Şi mai 
ştiu că munca noastră nu se 
termină în clasă, că libertatea 
de a scrie pe telefoane nu ne 
face mai fericiţi. Ca să ţin pasul 
cu vremurile, am urmat tot felul 
de cursuri, aşa că nu spun de la 
mine, ci din ceea ce am învăţat 
de la alţii... 

Îmi spune că elevii, micuţi 
şi fragili, sunt experţi în tehnică, 
ştiu să intre pe orice site, dar au 
dificultăţi în a-şi pune în ordine 
hainele pe ei înainte de a ieşi din 
clasă. 

- Îmi sunt atât de dragi co-
piii aceştia, că de aceea mi-am 
ales cariera de dascăl - sesizaţi, 
vă rog, diferenţa dintre profesie 
şi... carieră! - şi îmi fac din a în-
văţa un merit şi o îndatorire de 
conştiinţă şi de suflet, în acelaşi 
timp. Întâi de toate, învăţ de la ei 
ceea ce e de ştiut şi îi învăţ ceea 
ce ştiu eu cel mai bine. Mai bun 
decât noi, când suntem cuprinşi 
de febra cunoaşterii, este doar 
Dumnezeu. 

De pildă, îi îndemn să nu se 
întristeze când nu reuşesc, pen-
tru că succesul nu e o stare per-
manentă, dar să lucrezi îngrijit, 
că vei ajunge acolo când meriţi. 
Şi vă mai spun ceva (nu e de la 
mine): Lista persoanelor pentru 
care eu am însemnat ceva e mai 

mare decât cea de la care am 
învăţat eu. Şi să mai ştiţi că îmi 
iubesc cu asprime copiii. Nu îi 
las să se bucure când nu e ca-
zul, dar nici nu sunt autoritatea 
care să-i pedepsească atunci 
când nu izbândesc să atingă ni-
velul maxim al reuşitei. Nici nu 
îi scap din mână, cum se spu-
ne, spre a nu-i obişnui că totul li 
se cuvine; în schimb, ceea ce li 
se cuvine le va fi dat. Întreabă-
mă şi te ajut! Dacă taci şi nu ştii 
cum să rezolvi o problemă chiar 
nu ieşi din încurcătură. Îi simt şi 
după limbajul corpului... multe 
ar fi de spus... dar, vă asigur, că 
sunt colege ale mele care vă pot 
spune mai multe...

Cam atât am putut eu sin-
tetiza din dialogul pe care l-am 
avut – o bucurie – cu profesor 
pentru ciclul primar Lili Ursulică. 
O minunăţie de om. Pare a fi 
întruchiparea învăţătoarei mele 
– neasemuit de bună şi de pri-
cepută în a ne ghida pe calea 
cunoaşterii de sine şi a ceea ce 
înseamnă abc-ul primei părţi de 
ştiinţă a vieţii. De câteva ori mi-a 
spus să nu o laud... Îmi sunteţi 
martori, dragi cititori, că nu am 
scăzut ştacheta redactării unui 
reportaj-portret, încât să-l burdu-
şesc cu laude. Vă asigur, ca în-
tre noi fie vorba, că am cunoscut 
un om minunat. Special. Este 
emblema Şcolii Gimnaziale din 
Moşniţa Nouă. Una dintre ele. 
Sunt încântat că am cunoscut, 
prin dumneaei, esenţa şcolii de 
aici. Specială.

P.S. Multe ar mai fi fost de 
consemnat, rămânând în aştep-
tare, în portofoliu. Mulţumesc 
Providenţei că mi-a rânduit să 
mi se întâmple o asemenea bu-
curie. Voi reveni. 

Vă place cum știm noi să desenăm?
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La vreme de iarnă, când 
apar răceala şi gripa, poate fi 
mai uşor să-ţi menţii sănătatea 
cu remedii din cătină. Bogate în 
vitaminele A, B1, C şi E, cresc 
imunitatea în faţa bolilor, alun-
gă oboseala şi stimulează pofta 
de mâncare. Fructele de cătină 
conțin de două ori mai multă vita-
mina C decât măceşele şi de opt 
ori mai multă decât piersica, de 
20 de ori mai multă decât mărul 
pădureț, de 80 de ori mai multă 
decât roșia și de 200 de ori mai 
multă decât strugurele. Îi foarte 
tare cătina asta, nu-i aşa?

Constantin Boie este un 
om aşezat, cu vorbă domoală, 
binevoitor în a spune fiecăruia, 
după putinţa şi voinţa sa întru 
înţelegere, ce se cuvine să facă 
spre a fi sănătos. Hmm! Uite că 
întâlnim şi oameni de felul aces-
ta, puţini, e adevărat, dar poate 
şi pentru asta sunt aşa frumoşi 
şi înţelepţi. El are o păţanie de 
viaţă care i-a atras atenţia că 
acesta este sensul cel bun, să 
prevină boala, nu să alerge, de 
regulă când e prea târziu, să o 
combată. De regulă chimic, radi-
ologic, prin operaţii repetate etc. 

- Mergem ca racul, cu viteza 
de alergare, ceea ce ne apropie 
de boală şi ne dă de înţeles că e 
nevoie de o schimbare. De atitu-
dine, de alimentaţie, de a fi mai 
buni şi mai corecţi cu noi înşine. 

În concret, a văzut cum se 
stinge un nepot de-al său, în 
vârstă de 25 de ani, de leuce-
mie. A urmat toţi paşii medicinii 
alopate, însă eşecul s-a insinu-
ate ucigător. Nimic n-a mai con-
tat pentru el de atunci în privin-
ţa sănătăţii, altceva decât să-şi 
observe corpul, să găsească 
remedii în Natură, să descope-
re în datini şi practici vechi de 
când lumea. Părându-i-se prea 
puţin, a început să caute şi să 
găsească proceduri de însănă-
toşire şi de consolidare a stării 
de bine la oameni care ştiu ce 
scriu şi fac ce spun. În fond, de 
aici vine încrederea omului aflat 
la răscruce de drumuri, voind să 
ştie calea cea bună. 

Robert Morse, Hiromi Shin-
ya, David Avocado Wolfe, Ro-
bert Young, Joel Fuhrman, Mi-
khail Tombak, Alexander Loyd, 
Ben Johnson, Vergiliu Stroescu, 
Gheorghe Mencinicopschi, Pa-
vel Chirilă ş.a. au fost cei care 
i-au deschis mintea spre o altă 
abordare a vieţii, croită întru să-
nătate. Una reală, cu alimente, 
proceduri şi practici care să nu 
dăuneze în vreun fel organis-
mului; să îl ajute, efectiv, în a-şi 
regăsi echilibrul printr-o gândire 
deschisă spre nevoia de cum-
pătare, cu alimente sănătoa-

se, astfel încât să nu lase totul 
în grija medicilor. Oamenii îşi 
abandonează corpul, mintea şi 
sufletul, rătăcesc pe aiurea, iar 
când organismul îi atenţionează 
că ceva nu e în regulă, dau fuga 
la medic. El ştie ce-i de făcut. 
Înghit hapuri, din ce în ce mai 
multe şi mai „tari”, să le treacă 
repede, n-au timp şi nici dispo-
ziţie să apeleze la ceaiuri şi alte 
leacuri băbeşti. 

Pe măsură ce se adâncea în 
lectură, îşi adapta stilul de viaţă 
la normalitate printr-o gândire bi-
nevoitoare, cu sufletul curăţat de 

ranchiună şi alte răutăţi ş.a.m.d. 
Se bucura de câte ori descope-
rea ceva nou, care i se potrivea 
ca prin farmec. Dacă faci toate 
astea mecanic nu-ţi iese; tu nu 
eşti o maşină, în măruntaiele 
căreia să şurubăreşti, să înlocu-
ieşti o piesă veche cu una nouă 
şi, gata!, merge motorul. Corpul 
nostru este astfel alcătuit încât 
dieta să devină, din alimenta-
ţie, după cum „ştim” noi acum, 
în stil de viaţă, aşa înţeleasă de 
vechii greci, de la care am pre-
luat acest termen, pe care, însă, 
l-am văduvit de sens şi l-am ştir-
bit de conţinut.

A înfiinţat o cultură de căti-
nă la Moşniţa Veche pe o întin-
dere de nouă hectare. Alături, a 
plantat o pădurice de salcâmi, 
o perdea de pomi şi a instalat 
o stupină cu vreo sută de familii 
de albine. Având logistica asigu-
rată, a pornit la treabă. A înşirat 
o reţea de furtune pentru a uda 
plantele prin picurare, a ridicat 
două căsuţe în preajmă, creân-
du-şi o bază de lucru pentru ac-
tivitate cu adevărat spornică. 

Munca la cătină nu-i deloc 
uşoară. Anual, se tund plantele 
cu grijă, având ţepi al naibii de 
dureroşi dacă nu eşti atent şi 
nu lucrezi corespunzător. În al 
doilea an, cătina intră pe rod. 
Sunt 2.200 de plante la hectar, 
iar îngrăşământul potrivit este 

guanito, gunoi de liliac. Se dă 
câte un păhărel fiecărei plante, 
la doi ani o dată. Crengile cu ţepi 
şi fructe le taie şi le transportă la 
locul de prelucrare. Are un con-
tainer pentru frig, ce scade tem-
peratura până la – 35 de grade 
C. Fructele se desprind de pe 
crengi, iar materialul lemnos îl 
toacă mărunt şi îl împrăştie prin-
tre rândurile de cătină, ca îngră-
şământ pentru sol. 

Din fructe obţine câteva 
preparate – un adevărat regal 
pentru sănătate – pe care eu le 
consum cu plăcere, conştient că 
viaţa sănătoasă se întreţine cu 
produse ce asigură corpului, la 
cote înalte, vitalitatea şi vioiciu-
nea de care are nevoie. Deliciile 
produse de „Bee Power”, firma 
asociatului şi fiului său, sunt 
adevărate regine ale sănătăţii: 
suc de cătină presat la rece cu 
miere, cătină cu miere, scorţi-
şoară cu miere, nuci cu miere 
pură şi alte câteva. Polenul pe 
care îl recoltează de la cele 400 
de familii de albine abia ajunge 
să facă faţă cererii, acesta fi-
ind unul din superalimentele de 
care ne vorbeşte atât de elogios 
nutriţionistul David Wolfe. N-am 
consumat ceva mai bun şi mai 
sănătos, credeţi-mă pe cuvânt!

Producţia nu poate ţine pa-
sul cu cererea, însă preţul mare 
al utilajelor, în special al depozi-
telor de frig, este impedimentul 
pentru care a recoltat doar 20% 
din cultura de cătină. Restul ră-
mâne pe câmp, ca hrană pentru 
fazani. Un hectar de cătină poa-
te da chiar şi 10 tone de fructe. 
Uluitor. 

– Suntem prea mici pentru 
marii retaileri din străinătate şi 
prea mari pentru piaţa româ-
nească. Vreau să mă asociez 
cu unul sau doi parteneri, apoi 
să întocmim proiecte pentru a 
accesa fonduri europene, spre a 

putea să mărim capacitatea de 
prelucrare. De-ar şti oamenii ce 
uşor îşi pot avea grijă de sănă-
tate! Mult mai ieftin şi infinit mai 
bine decât să biciuie corpul cu 
chimicale. Suntem ceea ce gân-
dim, ceea ce simţim, ceea ce 
mâncăm. De ce-am fi, la nesfâr-
şit, fiii lacrimilor noastre?!

Acest om, cu aşa o mare de-
terminare în a veni la întâlnire cu 
oamenii ce vor să facă o schim-
bare în viaţa lor, le înţelege po-
ticnirea, temerile şi îndoielile 
care încă îi ţin pe loc, dar îi în-
deamnă, cu toată căldura, să-şi 
înţeleagă şi ei, înainte de toate, 
propria nevoie de sănătate. Ac-
cesaţi www.beepower şi învăţaţi 
abc-ul sănătăţii, oameni buni!

Constantin JICHIŢA

Vigoare şi sănătate de la Natură

Despre albine, c`tin` [i calitatea de om
Retrospectiva cultural-sportivă 2019

Cupa “Mo[ni]a Nou` 
pentru Copii [i Juniori”

Evenimentul sportiv al anului, Cupa “Moșnița Nouă pentru Copii 
și Juniori” s-a desfășurat pe durata a șase săptămâni în Sala de 
Sport, încăpătoare şi potrivită nu doar pentru competiţii sportive, 
ci şi pentru cele cultural-artistice. Evenimentul a fost organizat de 
Primăria și Consiliul Local Moșnița Nouă în colaborare cu C.S.C. 
Moșnița Nouă și a adunat la start peste 1.500 de sportivi din Româ-
nia, Serbia, Ungaria, Polonia și Germania. Participanții s-au întrecut 
la Brazilian Jiu-Jitsu, Hand to Hand Fighting, M.M.A., Kickboxing, 
Karate, Judo, Fotbal, Baschet, Handball și Mini-Rugby.

Evenimentul sportiv a debutat prin Gala de Kickbox, organizată 
la nivel PRO, unde au participat cei mai talentați copii și juniori din 
ţară, practicanți de arte marțiale de contact. Confruntarea a vizat 
câștigarea centurii Prestige Fighter XFC, omologată de Federația 
Internațională XFC. 

În încheierea manifestării s-a desfăşurat competiția de judo, or-
ganizată în colaborare cu C.S. Judo Phoenix Timișoara, sub denu-
mirea “European Champion Club Cup”, la care au participat echipe 
din Germania, Ungaria, Serbia și România. Echipa României a fost 
reprezentată de 16 sportive la categoria de vârstă U-15, cele mai 
bune din ţară. Fetele noastre de aur au câștigat, în urma unei con-
fruntări strânse, această competiție.

Evenimentul sportive de cea mai mare notorietate a reunit spor-
tivi de marcă, având ca deviză “Cel mai bun să câştige!”. 

Spiritul de competiţie se datorează antrenorilor care imprimă 
sportivilor, spectatorilor, tuturor iubitorilor sportului de masă dorinţa 
firească, de altfel, de a-şi spori prestigiul printr-o strategie corela-
tă cu posibilităţile de susţinere materială, emoţională şi mediatică, 
în ultimă instanţă, astfel încât imaginea comunităţii să fie susţinută 
şi prin mişcarea sportivă la nivel de comună. Desigur, alături de 
antrenori, sportivii înşişi, membrii comunităţii, începând cu părinţii, 
continuând cu prietenii, colegii celor care se află pe teren ori în ring, 
sunt cei care susţin evenimentele sportive prin însăşi participarea 
lor, în calitate de spectatori. 

Ceea ce e de înţeles să se înţeleagă! Comunitatea îşi susţine 
competitorii, participând la concursuri, susţinându-şi - emoţional - 
pe cei care joacă sub emblema comunei noastre. 

E bine ca, inclusiv la antrenamente, să asiste nu doar părinţii 
copiilor, ci şi alţi locuitori din comună. În felul acesta, înţeleg mai 
bine spiritul competitiv sub auspiciile căruia se susţine şi se clădeş-
te victoria. Ea nu este doar a celor din ring, ci şi a noastră, dragi 
concetăţeni, a tuturor celor care locuim aici, simţim şi ne bucurăm 
că se întâmplă evenimente frumoase la noi acasă.

La fel se întâmplă şi în cazul unor evenimente cultural-artistice. 
De pildă, Ansamblul „Moşniţeana” într-un fel evoluează pe scenă 
când în sală este multă lume, între care prieteni, colegi, consilieri 
locali etc. şi cu totul altfel, când sala e aproape goală. Este o susţi-
nere confraternă, o încurajare şi un imbold care s-ar putea exprima 
aşa: „Felicitări! Sunteţi ai noştri, vă preţuim şi vă iubim!”. Suntem în 
sală, îi aplaudăm, le facem urări de bine, îndemnuri care să-i însu-
fleţească pentru competiţiile ce vor urma.

E bine că se perpetueze tradiţia, organizându-se, cu prilejul 
hramului bisericii, în fiecare localitate, ruga satului. Dar să nu ne 
rezumăm la atât. Avem cămin cultural în fiecare localitate (în curând 
se va construi unul şi în Moşniţa Nouă), avem la dispoziţie Sala de 
Sport, putem organiza spectacole prilejuite de anumite evenimente 
istorice, culturale, vizând tradiţiile şi obiceiurile noastre specifice. 

Vă întreb, ce simt dansatorii noştri dacă în sală sunt doar in-
structorul, referentul cultural şi cel care are cheia de la cămin? Dvs., 
oricare aţi fi - să inversăm rolurile – după ce că v-aţi pregătit luni 
de-a rândul, aţi participat la repetiţii, cum v-aţi simţi dacă la vremea 
spectacolului aţi vedea că se ocupă un singur rând sau poate nici 
atât? Asta în condiţiile în care nici nu se pune problema de a plăti 
bilet, deşi nici acesta nu ar fi un impediment să mai ieşim din casă 
şi să asistăm la un eveniment cultural.

În concluzie, la orice activitate ce se desfăşoară în comunitate, 
gândiţi-vă că participanţii îşi rup din timpul lor liber, se pregătesc, au 
emoţii, voinţă şi constanţă în a deveni buni în ceea ce fac, iar noi 
nu catadicsim să îi onorăm cu prezenţa, să batem din palme, să le 
spunem un cuvânt de încurajare, să îi felicităm pentru ceea ce fac 
pentru noi. E chiar atât de greu?

Cu încredinţarea că, anul acesta, îi veţi onora cu prezenţa, îna-
inte de toate, noi, redactorii acestei publicaţii, ne propunem să fim 
prezenţi, cât de des este posibil, la evenimentele cultural-sportive 
din comună. 

Corin JIANU 
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Îndemn la bunătate

S` descoperim binele din noi!
Moto: Bunătatea este o sămânță care, semănată în viața altora, 

va răsări în viața ta. (Dan Surducan)

Sub semnul lui Hippocrates

Minte s`n`toas` în corp s`n`tos
Cel mai bogat om din lume 

este omul sănătos.

Recapitulativ
O voce subţire care şerpu-

ieşte direct spre sufletul omului. 
Rândurile de mai sus se re-

feră la trei „piese” delicate ale 
fenomenului dar foarte repede, 
săriţi parcă din camioane, auto-
buze, au năpustit pe platourile 
televiziunilor alţi şi alţi folclorici, 
mulţi la număr, încât la un mo-
ment-dat totul fierbea de căciu-
li, cizme, pălării cu pene, poale, 
tobe, viori, saxofoane.

Cu o astfel de armată are 
România, indiferent de valuri-
le internaţionale, a se teme de 
ceva?... Eu zic că nu...

Pe parte „intelectuală”, pen-
tru contracararea cumva a şu-
voiului popular, a acţionat în 
câteva rânduri preţioasa noas-
tră doamnă Tatoiu. De spus n-a 
spus mare lucru, dar era acolo, 
în vălmăşag, şi oricând i-ar fi pu-
tut scăpa o perlă din gură. N-a 
fost să fie anul acesta, dar nici 
2020 nu e bătut în cuie. La anul, 
cu siguranţă, cei care vom mai 
avea urechile bune, vom auzi 
ceva.

Nu pot trece cu vederea, 
la capitolul „divertismente”, nici 
evoluţia soliştilor vocali, instru-
mentali, din Clejani. Ei mi-au re-
adus în amintire „glorii” de altă 
dată... Maria Lătăreţu, Romica 

Puceanu, Gabi Luncă, Nelu Bă-
lăşoiu, Fărămiţă Lambru, Fănică 
Luca şi Gichi Petrescu. De data 
aceasta, cu „ştampila” inconfun-
dabilă Clejani, le-am putut auzi 
pe doamnele Katanga, Viorica şi 
pe Nea Pădureanu, cu vocea lui 
şoptită. Momente unice.

Acesta, în linii mari, a fost 
revelionul, plăcut ca un chef in-
terminabil cu maramureşeni. Au 
fost însă înainte de revelion şi 
zile mai neplăcute, cu care te-
leviziunile ne-au tocat insistent. 
Se împlineau, pe acelaşi fond 
al secretomaniei evenimentului, 
30 de ani de la victoria Revolu-
ţiei.

Eu, personal, prin forţa îm-

prejurărilor, ca mulţi alţii, am 
participat la evenimentele de la 
Timişoara încă din primele clipe. 
Ştiam cum a fost, la ce te expu-
neai, „se trage, se trage” era tot 
a doua vorbă, la fiecare colţ de 
stradă te lua în primire un zvon, 
în mintea fiecăruia armata, se-
curitatea, teroriştii, fiind în stare 
de amestec. 

Spre deosebire de revoluţi-
ile din celelalte ţări socialiste, a 
noastră s-a lăsat cu morţi. Cam 
mulţi şi în momente când n-ar 
mai fi trebuit să fie. E la mijloc 
o lipsă de scrupule greu de ima-
ginat.

Trădări, coalizări, cu orice 
preţ accesul la putere. Revoluţia 

românească nici până în ziua de 
azi nu poate fi neted povestită. 
Ca alternativă la dezvăluirea to-
tală a „secretelor” revoluţiei s-au 
dat „în senzaţional” tot felul de 
„momente” de la aşa-zisul pro-
ces al Ceauşeştilor.

Un lucru a reieşit din toate 
aceste prezentări şi anume că 
toţi „tovarăşii” i-au trădat total pe 
„Tovarăşi”. Şi aceştia ne-au con-
dus, pe ei am fost obligaţi să-i 
aplaudăm. 

Pe plan extern sunt anumite 
agitaţii. Pe deasupra curţilor mici 
s-ar putea să înceapă să zboare 
păsări mai mari. E bine atunci ca 
puişorii să stea la adăpost şi să 
facă numai ce li se cere.

l Rectifică bugetul local pe 
anul 2019.

l Aprobă proiectul de reţea 
şcolară pentru anul 2020-2021.

l Aprobă proiectul de rețea 
şcolară a unităților de învățământ 
în comuna Moșnița Nouă în anul 
școlar 2020-2021.

l Desemnează trei repre-
zentanţi ai Consiliului Local să 
facă parte din consiliul de admi-
nistraţie al Şcolii Gimnaziale din 
Moşniţa Nouă.

l Alocă suma de 22.000 Iei 
din bugetul local pentru premii Ia 
concursul de colinde organizat 
de Şcoala Gimnazială Moşniţa 
Nouă.

l Constată încetarea de 
drept, prin demisie, a mandatu-
lui doamnei consilier local Fabi-
ola Bronţ.

l Transmite spre adminis-
trare și folosinţă unele mijloace 
fixe şi terenurile aferente aces-
tora din anexele 1 şi 2, ce fac 

parte din bunurile proprietate 
publică ale comunei Moșnița 
Nouă, către “Aquatim” S.A.

l Aprobă rectificarea bu-
getului “Moşniţeana” S.R.L. pe 
anul 2019.

l Hotărăşte predarea către 
Ministerul Lucrărilor Publice a 
amplasamentului şi asigurarea 
condiţiilor necesare în vederea 
construirii unui aşezământ cultu-
ral în Moşniţa Nouă.

l Hotărăşte predarea către 
Ministerul Lucrărilor Publice a 
amplasamentului şi asigurarea 
condiţiilor necesare în vederea 
construirii unui bazin de înot di-
dactic în Moşniţa Nouă.

Eu cred că orice om, oricât 
de inabordabil, de arţăgos sau 
de… țepos ar părea la o primă 
vedere, ascunde în străfundul 
firii sale o fărâmă de bunătate; 
poate chiar mai mult decât con-
ştientizează el însuşi. Am putea 
fi uimiţi ce dimensiune a binelui 
sălăşluieşte în el, ca la momen-
tul potrivit să se deschidă, pre-
cum o floare, să crească expo-
nenţial în dorinţa de a-l ajuta pe 
cel aflat în nevoinţă, să aducă 
pace şi bună înţelegere celor 
care au atâta nevoie de bunăta-
tea semenilor. 

De regulă, aceştia sunt cei 
greu încercaţi, situaţi la limita de 
jos a speranţei (încă) neîmplini-
te. Dacă le-am spune ceea ce 
simţim pentru ei, dăruindu-le, cu 
osebire, la vremea când au mai 
multă nevoie de o vorbă caldă şi 
bună, până şi arţăgosul nostru, 
inabordabilul, deh!, s-ar lăsa cu-
prins de o frumoasă dorinţă de a 
le fi aproape. Să le citim în ochi 
acel licăr de încredere că soa-
rele străluceşte nu doar pentru 
unii, ci pentru toţi, inclusiv pen-
tru ei, deznădăjduiţii ce-şi trăiesc 
intens deziluziile, deznădejdile, 
suferinţa. 

Aşadar, până şi el, omul în-
cruntat şi stăpânit de un soi de 
răceală afişată, se lasă cucerit 
de dorinţa de a-şi ajuta seme-
nul să se ridice din neputinţă. Şi 
cum altfel ar putea-o face mai 
bine decât prin iubirea pe care 
o exprimă, fie şi parcimonios, 
dăruindu-i o privire caldă şi un 
îndemn la regăsirea de sine. Ei 
bine, cu ocazia asta, oamenii 
duri îşi descoperă însuşiri as-
cunse, realizează că dispun de 
o sensibilitate pe care s-au tot 
străduit să o mascheze; oare de 
ce?! Poate fi de frică; frica de a 
fi vulnerabili. Data viitoare, când 
întâlnești un om fără zâmbet, 
oferă-i-l pe al tău. Îl ajuţi să se 
descătuşeze. Te ajuţi să înţelegi 
tu însuţi că poţi dărui mai mult, 
că, pe lumea asta, rămâi cu 
ceea ce dai.

În toate cele, există două 
faţete ale firii umane; ele sunt 
complementare, există în tan-
dem, aproape indisolubil legate 
de existenţa pământeană de a 
fi. Alegi să ții cont de cea nega-
tivă? Mă rog, este opţiunea ta, 
dar fii pregătit să o apreciezi pe 

cea pozitivă! Şi, ca să nu rămân 
în sfera “globalistă”, haideţi să 
luăm ca exemplu internetul. 

Această unealtă a cunoaş-
terii, a acumulării de informaţii, 
a comunicării, poate fi şi una 
de distragere de la adevărate-
le activități importante ale vieții; 
poate fi un instrument prin care 
oameni aflaţi la mari distanțe unii 
de alţii se adună; poate însemna 
o punere în faptă unui gând bun, 

de promovare autentică și gra-
tuită, de mare ajutor în găsirea 
unor părinți adoptivi, bunăoară, 
pentru animăluțele de pe stradă, 
așa cum face doamna consilier 
local Elisabeta Kovacs. 

Dumneaei postează apeluri 
umanitare, deseori, în speranța 
găsirii unor familii dornice de a 
ajuta aceste suflete lăsate de iz-
belişte. În felul acesta găseşte, 
printre mulți alți oameni pe care 
nici nu îi cunoaște, fiinţe ce rezo-
nează cu binele, dornici să ajute 
la uşurarea suferinţei celor care 
nu cuvântă. Iată un om pilduitor 
de bun, dăruit ideii de a săvârşi 
fapte roditoare. Cu bucuria celui 
care simte că are menirea făp-
tuirii binelui. Pare-se a-i fi fost 
înscrisă în destin. 

Eu cred că doar împreu-
nă reușim să facem lumea mai 
bună, fie şi prin asemenea acte 
de bunătate, cu speranță și 
strădanie constante. Aşadar, să 
zâmbim mai des, să ajutăm de 
câte ori putem, să fim buni me-
reu! 

Acesta este îndemnul meu 
de suflet pentru voi, dragi cititori, 
în această ediție! Vă dau întâlni-
re luna viitoare.

Beatrice COCA

Hot`rârile Consiliului Local din 
noiembrie [i decembrie 2019

De ce apare guta, ”boala oamenilor bogați” 
și cum poate fi ținută sub control cu ajutorul 
alimentației?

Guta este o formă dureroasă de artrită datora-
tă excesului de carne, în special de vânat (boga-
tă în purine), fructe de mare şi alcool. Se fixează 
cristale de urați la încheieturile mici. Criza apare 

cu durere violentă şi înroşire a degetului mare. Se 
întâmplă ca proteinele să nu fie metabolizate cum 
trebuie. 

Proteinele nu sunt suficient descompuse, aci-
dul uric nu este eliminat în totalitate din organism 
și se depune sub formă de cristale de urați la fa-
langele degetelor. Este o inflamare a articulațiilor 
și se manifestă prin blocarea mobilității degetelor, 
însoțită de edem. Înlocuiţi proteinele animale cu 
proteine din legume (leguminoase, ciuperci, sa-
late pe bază de crudităţi, nuci, seminţe. Evitaţi 
alimentele sărate, băuturile alcoolice, ciocolata şi 
dulciurile în general.

Faceţi înfăşurări cu varză zdrobită, apoi trageţi 
un ciorap şi lăsaţi să acţioneze de seara până di-
mineaţa. Faceţi băi calde la picioare în care puneţi 
2-3 linguri de bicarbonat de sodiu. Consumaţi mul-
tă apă caldă; la 1 l stoarceţi o jumătate de lămâie 
şi adăugaţi o linguriţă cu bicarbonat de sodiu. 

C. TOPOLEANU

Pudra de ghimbir în ames-
tec cu câteva picături de ulei 
de ricin. Cu pasta respectivă se 
masează zona dureroasă. Dato-
rită efectului stimulator, ghimbi-
rul este recomandat şi ca afro-
diziac.

Ghimbirul reduce colestero-
lul rău, previne accidentele vas-
culare cerebrale, este eficient 
în curele de slăbire, mai ales în 
combinaţie cu cafeaua arabică 
şi cu ceaiul verde.

Ghimbirul combate şi dis-
confortul digestiv, tratează răce-
lile, ameliorează stările alergice, 
reduce stresul, migrenele, dure-
rile de spate, crampele muscu-
lare, are un excelent efect ener-
gizant.

Ceaiul de ghimbir. Răzuiţi 
o lingură de ghimbir, amestecaţi 
cu câte o linguriţă de tei, mentă, 
busuioc, turnaţi 750 ml apă clo-

cotită şi lăsaţi la infuzat 15 mi-
nute. Se îndulceşte cu miere. E 
bun în răceli, stări de oboseală. 
Persoanele cu inflamaţii ale sto-
macului sau plămânilor să con-
sume cu moderaţie sau deloc. 
La fel, femeile însărcinate şi cei 
care au pietre la fiere. Ar trebui 
să vă testaţi corpul prin consum 
limitat la câteva înghiţituri, până 
la 1-2 căni pe zi.

Siropul de ghimbir se pre-
pară din 5-6 rădăcini rase şi 
miere. Proporţia este de două 
linguri de miere la una de ghim-
bir. Se lasă la macerat 14 zile şi 
se filtrează. Se adaugă o lingură 
de sirop la o cană cu apă.

Cidrul de ghimbir. La 5 l 
de apă se adaugă o lingură cu 
rădăcină de ghimbir rasă, 800 g 
miere, trei inflorescenţe de soc, 
două linguri cu petale de tranda-
fir, patru felii de lămâie (BIO) şi 

10 boabe de orez brun. Se pun la 
macerat într-un borcan acoperit 
cu tifon, se amestecă zilnic, timp 
de cinci zile, la o temperatură de 
25 de grade. Se strecoară, se 
îmbuteliază şi se păstrează la 
rece până la consum.

  Ghimbirul, ca miro-
denie. Rădăcina rasă sau feli-
ată se adaugă în supe, salate, 
sucuri, prăjituri. Dă o aromă şi 
un gust delicios adăugându-l în 
compoziţia de turtă dulce, prăji-
tură cu mere sau dovleac.

Ghimbirul îmbibat în mie-
re. Se taie felii, se lasă la uscat 
şi se unge cu miere. Este un de-
sert delicios, ce nu are nevoie 
de coacere.

Ghimbirul marinat în mie-
re ori murat în saramură sau 
cidru de mere. 

Ghimbirul – aliment-medicament

Guta, boala celor care mănâncă prea multă carne
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Cine crede \n zbor
e st`pån peste zare

(Lucian Blaga)
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De la [coal` \ncepe reconstruc]ia ]`rii.
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Prostul e muritor, dar prostia e nemuritoare. (I. L. Caragiale)

Dac` nu [tii [i taci, 
“treac`-mearg`”. Dar 
dac` nu [tii [i vorbe[ti 
prostii, e cumplit.

Se pare că nimic nu are 
un mai mare impact asupra 
şcolarilor ca facebook-ul și ale 
lui postări. Mi se pare cam prea 
mult să fi e acesta în prim-planul 
preocupărilor voastre, dar dacă 
este aşa, luaţi aminte la aceste 
semnale cu privire la modul de 
exprimare şi scriere. Iată câteva 
erori pe care, degrabă, să le în-
lăturaţi din vorbire şi din scriere.

Corect este „frumoaso!”, nu 
„frumoas-o!”. „Doar” se foloseş-
te cu forma pozitivă a verbului, 
iar „decât”, cu cea negativă. (Ea 
are 25 de ani. Nu are decât doi 
lei în buzunar.) Adverbul „decât” 
se mai folosește și atunci când 
construim propoziții comparati-
ve de inegalitate. (Antonia este 
mai deșteaptă decât Inna.)  

Atunci când vreți să fi ți 
amabili cu doamnele și/sau 
domnișoarele, nu vă adresați 
cu „dragele mele”. Tocmai le-ați 
făcut maşini care adună obiec-
te de pe fundul unui râu. Corect 
este „dragile”.

Atunci când planifi cați o 
ieșire la o cafenea sau la o 
cofetărie, este impropriu să 
spuneți „căutăm locaţie”. Pentru 
că nu închiriați clădirea ca să 
vă petreceți restul zilelor acolo, 
ci beți doar un suc (nu altceva, 
sper). „Locaţie” înseamnă spa-
ţiu pentru închiriat. 

Corect este „Ce faci, 
păpușă?” nu „Ce faci, păpușe?” 
„Ă”-ul din fi nal nu este ţărănesc, 
aşa cum v-ați fi  aşteptat. Sfatul 
meu este să găsiți un apela-
tiv ceva mai original, dacă nu 

vreți să vi se răspundă cu „Bine, 
păpușel.”, plus un ghiozdan sau 
o geantă în cap. „Serviciu”, nu 
„servici” – fi e că e vorba despre 
locul unde vă veți câştiga pâi-
nea (dacă promovați examenul 
de evaluare națională) sau ser-
viciul de cafea pe care mama 
îl va arunca în capul vostru, pe 
lângă alte obiecte avute la înde-
mână (dacă nu îl promovați). 

Structura „Vizavi de proble-
ma discutată anterior...” poate fi  
tradusă doar aşa: „peste stradă 
de problema discutată anteri-
or...”. Pentru că „vizavi” nu în-
seamnă decât „peste stradă”, 
contrar părerii că un cuvânt de 
origine franceză poate fi  abu-
zat cum avem noi chef. Dacă 
nu aveți probleme peste stradă, 
nu-l folosiți. „Să aibă” şi nu „să 
aibe”. Ca să nu mai vorbim de şi 
mai urâciosul „să aive”. De ase-
menea, „Vroiam să vă rog să 
mă învoiți...” este greşit. „Voiai” 
să spui ceva, iar eu voiam să te 
exprimi corect și să fi i prezent la 
oră. 

Ştiți momentele acelea în 
care cuvântul pe care îl scrieți 
are ca ultimă literă un „i” şi voi 
nu știți dacă trebuie să stea 
singur sau să îşi aducă vreo 
2-3 prieteni? Ei bine, totul este 
ştiinţă. Pentru a nu fi  incult, tre-
buie să citeşti. Nu fi  nerăbdător, 
fi i precaut. Nu e important a şti 
câte postări sunt pe facebook 
într-o zi, ci este important să ştii 
lecțiile la limba română. Verbul 
„a fi ”, de obicei, dă cea mai mare 
bătaie de cap - „A fi  sau a nu fi  

corigent, aceasta-i întrebarea”. 
Se scrie „fi i”, cu doi i, numai la:

- imperativ afi rmativ: Fii cu-
minte! - conjunctiv prezent, for-
ma afi rmativă şi forma negativă: 
Vreau să fi i cuminte. Vreau să 
nu fi i obraznic. - viitorul format 
de la conjunctiv: o să fi i, nu o să 
fi i. În rest e „fi ”, cu un singur i: 
- infi nitiv: a fi ; - imperativ nega-
tiv: Nu fi  obraznic!; - condiţional 
prezent: aş fi , ai fi ; - condiţional 
perfect: aş fi  fost, ai fi  fost, ai fi  
spus, ai fi  făcut; - conjunctiv per-
fect: să fi  ştiut, să fi  fost, să fi  
avut;

- viitor: voi fi , vei fi ; - verb + 
fi : pot fi , poţi fi , să poată fi , să 
poţi fi , vei putea fi . 

De asemenea, substantive-
le masculine cu rădăcina termi-
nată în -i au la plural nearticulat 
-ii (i din rădăcină + i desinenţa 
de plural) şi la plural articulat 
-iii: copil – copii – copiii. Copiii 
învață cu drag la limba română 
(primul i face parte din rădăci-
nă, al doilea i este desinență de 
plural, iar al treilea i este articol 
hotărât). 

Structura „Aveţi detalii în 
ataşament” se regăsește în 
aproape toate mail-urile. Există 
o problemă totuşi: ataşament 
înseamnă „afecţiune (puternică 
şi durabilă) faţă de cineva sau 
ceva. – Din fr. attachement.” 
Aşa că dacă nu vreți să includeți 
sentimentele în afaceri poa-
te schimbați structura în “Aveți 
detalii în fi șierul atașat” atunci 
când vă veți depune CV-urile.” 
(via Pe Româneşte). Sper să vă 
folosească.

Adriana MANEA,
Profesor coordonator

Vorba zboară, scrisul rămâne

Mihaela CODOBAN

Anabella VASILIU

Gazetăria este mai mult decât o profesie; este vocaţie

Ora de gramatic`

Întoarce-te la cartea din clasele primare!

Scrisul te define[te

Eduard GYORI

Adev`rul
de care

avem nevoie

- Maestre, cum aţi defi ni ga-
zetăria? Este ea pe cale să se 
reformeze, ori îşi caută, în con-

tinuare, cadenţa şi direcţia potri-
vite începutului de ev încurcat, 
neclar şi nerepetabil?

- Drăguţule, cine nu are 
scânteia care să aprindă focul 
dătător de căldură sufl etească, 
cel care nu este curios şi nu îşi 
face din lectură o pasiune, n-are 
cum să devină un ziarist cât de 
cât potrivit cu menirea de a in-
forma corect cititorii. Dacă se 
afl ă în confl ict de interese, scri-
ind baliverne, ori făcând comen-
tarii trunchiate, fade şi false, 
acela este sortit pieirii. Iar de nu 
va fi  înlăturat la timp, trage în jos 
gazeta până la a o duce la ruină. 
Îndatorirea de a scrie corect, de 
a preda la timp textele jurnalisti-
ce, de a fi  corect cu sine însuşi 
iată primii paşi într-ale muncii 
în redacţie. Trebuie să-ţi placă 
mult de tot, să te mistuie ceea 
ce faci. Altfel, te prefaci că eşti 
gazetar, îţi îndepărtezi cititorii, 
devii ceva ce nu ţi-ai dorit să fi i.

Cinste [i gramatic`
Interviu cu dl. Ion Luca Caragiale, 

ziarist, dramaturg şi scriitor

Am fost invitaţi mai mulţi 
colegi la o serată, unde cineva 
a făcut paradă de cunoştinţele 
sale de literatură, istorie, mate-
matică şi de multe alte obiecte 
de studiu pe care le-a “măcelă-
rit” într-un hal greu de descris 
în cuvinte. Cu greu am răbdat 
vreo oră cât a durat “expozeul” 
minunatului elev “dintr-a cincea 
B”, care credea că ne dă gata cu 
informaţiile pe care le-a acumu-
lat de pe vreun site de mâna a 
şaptea, unde niscai oameni ne-
duşi la şcoală îşi dădeau arama 
pe faţă, într-o comedie umană 
de cea mai joasă speţă. 

Făcea nişte confuzii grave, 
amestecând epoci, comandanţi 

militari, regi, regine, imperii şi 
state vasale, încât îmi făcea 
impresia că mă afl u pe o mare 
înfuriată, cu valuri ce păreau să 
înghită de-a valma epoci istori-
ce şi oratori pe care lumea nu 
putea să-i mai asculte. Ba s-a 
şi apucat să consemneze nişte 
nume pe care le-a scris greşit, 
de parcă ar fi  fost înşiruite într-o 
limbă înrudită cu sanscrita, încât 
mai că îi puteai găsi scuze meş-
terului de cuvinte “meşteşugite”, 
căutat alcătuite, boscorodind ca 
pentru sine o înşiruire de fraze 
bermetice, vorba Poetului: “ce 
din coadă dau să sune”.

Asemenea înscrisuri de 
toată jena întâlnesc şi eu pe 
internet – pe facebook, înde-
osebi – unde, sub anonimat, 
inşi scăpaţi de sub un minimum 
autocontrol, se antrenează la 
comentarii voit pretenţioase, 
confundând cauza cu efectul şi 
calul cu măgarul. De la dulcegă-
rii de trei parale până la postări 
de o gravitate care, speră ei, 
storc lacrimi, întâlneşti o gamă 
diversă de scrieri scălâmbăia-
te, cu pretins scop educativ-for-
mativ. Ceva de genul: dacă nu 
eşti înscris în înşiruirea de pos-
tări faceboociste nu exişti. Oh, 
doamne, cât de nesăbuiţi pot fi  
unii-alţii, în căutarea unui pre-
tins limbaj preţios şi pretenţios, 
rostind elucubraţii de trecători 
prin şcoală ca gâsca prin apă. 

Ştiţi ce cred eu? Că prea 
trec unii clasele primare fără a 
şti să scrie corect, virgula pen-

tru ei fi ind un semn de punc-
tuaţie opţional. Cum ar veni, 
îl pun sau nu, totuna este. Şi 
nici măcar tabla înmulţirii s-o 
înşiruie până la capăt nu sunt 
în stare. Nu e menirea mea, fi -
ind încă elev, să formulez opinii 
cu privire la modul în care să 
procedeze învăţătorii în a nota 
deraierile, încă de la început, 
ale celor care nu se prea sin-
chisesc să înveţe abc-ul într-
ale scrierii corecte. Şi, totuşi, 
îndrăznesc să întreb de ce să 
fi m nevoiţi a-i suporta până ce 
termină gimnaziul cu ale lor su-
părătoare goluri de educaţie şi 
de cunoaştere?

Văd pe câte unii că nu ştiu 
când se scrie sau şi când se 
scrie s-au. Este o dovadă de 
crasă indolenţă, care ar merita 
sancţionată cu repetenţia.
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Cinste [i gramatic`
- Gazetele încep să dispară încet-încet, probabil concurenţa 

este uriaşă la ora de faţă...
- Greşit. Gazetele fără sare şi piper dispar oricum; concurenţa 

este un excelent factor sanitar, care scoate de pe piaţă făcăturile, 
ziarele neinspirat alcătuite, scrise de oameni neinteligenţi, obosiţi şi 
plictisiţi, gata să se predea cu echipament cu tot celor cu mulţi bani, 
în ideea unui câştig mai bun. Dacă nu transpiri şi nu eşti dispus să 
parcurgi un drum cu obstacole, spre a-ţi perfecţiona stilul de muncă, 
nu vei rezista – nici tu ca pion în redacţie, nici gazeta în sine. 

- E mult schimbată societatea de azi faţă de cea descrisă de 
domnia voastră în articole de presă, nuvele, piese de teatru?

- După cât îmi dau eu seama, oamenii sunt cam la fel, doar 
tehnologia a avansat; acum toate se derulează pe repede-înainte, 
cum vă place vouă să spuneţi. În privinţa capriciilor omeneşti, ce să 
se fi schimbat? Oameni buni şi lichele au fost şi vor fi. Fii corect în a 
scoate în evidenţă realitatea, nu inventa şi nu denatura adevărul. Fii 
corect cu tine însuţi, spre a fi capabil să-ţi respecţi cititorii.

- Care ar fi, după dvs, reperul de moralitate şi competenţă pe 
care trebuie să-l atingă un gazetar de clasă înaltă?

- Cinste şi gramatică. Dacă aceste două elemente se regăsesc 
în felul tău de a fi, scrisul va fi unul ce va merge la sufletul şi la min-
tea cititorului, iar tu vei tinde spre performanţă. 

- O ultimă întrebare, mai am a vă pune. Când vine vremea sca-
denţei în viaţa de ziarist? Când primeşti semnale de la cititori că eşti 
cotat cu aprecieri dintre cele mai măgulitoare, când combaţi răuta-
tea şi simţi că oamenii învaţă ceva din cele scrise de tine în textele 
publicistice, când ieşi la pensie?

- Asta vine cu timpul, fără ca timpul să fie cel precumpănitor în 
urcuşul tău spre gloria profesională. De fapt, nu de glorie ai nevoie, 
neapărat, ci de asumarea răspunderii că faci cu drag ceea ce faci, 
că ţi se aprind călcâiele să ajungi la locul faptei în documentările pe 
care le faci, că bucuria de a scrie se topeşte în scrisul tău de zi cu zi. 
Iar de pensie, un ziarist adevărat, iar nu făcut, nici nu pomeneşte. El 
rămâne ataşat profesiei toată viaţa. Vorbim de ziaristul care face din 
profesie vocaţie. Citeşte în fiecare zi, oricât de ocupat ai fi şi scrie 
în fiecare zi, oricât de prins cu alte treburi ai fi! Dacă faci astfel încât 
să urneşti şi munţii din loc vine şi răsplata. După merit.

Dac` nu [tii…
Dincolo de grotescul situaţi-

ei, ca să vin la tema de astăzi a 
gazetei noastre, nefirescul limbaj 
alambicat, presărat, aşa cum po-
meneam în rândurile de început, 
avea grave lacune de scriere şi 
de gramatică ale limbii române. 
Cu un asemenea vocabular şi cu 

o atitudine de “cunoscător”, ceva 
în genul lui Farfuridi, din piesa 
“O scrisoare pierdută”, a lui Ion 
Luca Caragiale, elevul plin de 
sine şi gol de conţinut prin ceea 
ce spunea a dovedit o crasă 
nepăsare în privinţa respectului 
faţă de asistenţă şi o gravă su-
praapreciere a valorii de sine.

Până şi Caragiale s-ar fi sim-
ţit depăşit de situaţie, după câte 
rateuri a scos la iveală împricina-

tul. Cine l-o fi sfătuit să se dea în 
stambă în halul acela e greu de 
spus, însă nimic nu mi s-a părut 
mai stupid pe lume decât că de-
bita “la foc automat” tot felul de 
inepţii. Mă gândesc cu groază la 
ceea ce va fi el când va fi adult, 
poate absolvent de facultate şi, 
mai ştii?, cu master şi doctorat 
luate la apelul de seară, cum ar 
spune militarii despre cel ce se 
ajunge pe căi nemuncite.

Scrisul…
Mă gândesc că el va rămâ-

ne la stadiul acesta şi pe mai 
departe, strecurându-se ca gâs-
ca prin apă dintr-o clasă în alta. 
Iar, la o adică, eu mă voi ruşina 
că un asemenea individ, ajuns, 
poate, niscai şef, să spună că a 
fost absolvent al şcolii noastre, 
coleg cu mine...  

Fiind indulgenţi cu elevii 
slabi, delăsători, fără preocupări 
de genul acesta, ne simţim frus-
traţi; unii ar putea crede că am 
fi, cu toţii, cam la fel. Nu că el ar 
fi ca noi, ci el ar fi... asemenea 
nouă. Ceea ce este nedrept faţă 
de cei care învaţă bine. Aceşti 
„descurcăreţi” vor proceda aşa 
mereu şi poate că unii, alţii o să-i 
ia ca modele.

Dacă lor nu le pasă că se 
târăsc prin şcoală şi refuză să 

înveţe, să se instruiască, de ce 
să-i tolerăm printre noi? De ace-
ea vedem cât de strâmbă este 
societatea bazată pe incompe-
tenţă.

Eu vreau ca fiecare să fie 
aşezat pe craca pe care o me-
rită. Mai bine să sufere el – pe 
drept, că nu învaţă – decât să 
suferim noi, o societate întrea-
gă, pentru incompetenţa unora 
ca ei, ajunşi, din nefericire, în 
posturi de decizie.

M-am tot gândit de unde să 
încep un articol pe o temă dată. 
Dl. Constantin Jichiţa şi doamna 
profesor Adriana Manea ne vor-
besc despre concreteţe în ceea 
ce scriem, însă mă tem să nu 
cad în banal, scriind despre un 
fapt cunoscut de toată lumea. 
E ca şi cum aş scrie un truism. 
Este un adevăr din capul locului 
ştiut, precum axioma, ca adevăr 
care nu mai trebuie demonstrat. 
Şi atunci cum e bine să proce-
dez?

Adevărul este că mi se pare 
mai greu să scrii simplu, con-
cret, aşa cum ni se cere de fie-

care dată când ni se stabileşte 
tema. Cu timpul, deşi nu scriu 
de prea multă vreme la gazeta 
şcolii noastre, am găsit de cuvi-
inţă că citind multă presă – eu 
obişnuiesc să citesc ziare pe 
net – învăţ o anume tehnică de 
redactare. Fac o scurtă introdu-
cere, apoi intru în concretul situ-
aţiei, fără prea multe detalii. Mă 
rog, de la caz la caz, dezvolt o 
idee care face lumină în situaţia 
dată. 

Mă preocupă aspectele ce 
ţin cititorul cu sufletul la gură. 
Consult dicţionarul de fiecare 
dată când nu înţeleg suficient 

de bine sensul unui cuvânt sau 
al unei grupări de cuvinte. Sunt 
atent, de asemenea, la gramati-
că. Nu concep să trimit un text 
la tipar fără să-l verific de câte 
ori e nevoie, până sunt sigur că 
nu mi-a scăpat vreo greşală. Cu 
timpul, în acest fel, mă respect 
şi ţin la profesia de jurnalist; îmi 
respect cititorul.  

Am de grijă să nu denaturez 
adevărul. Citesc cât pot de mult 
şi simt că, de la o zi la alta, sunt 
din ce în ce mai stăpân pe situ-
aţie, scriu mai uşor şi mai bine. 
Practic, sunt într-o continuă 
competiţie cu mine însumi. Le 
mulţumesc celor care au încre-
dere în mine, oferindu-mi opor-
tunitatea de a-mi vedea numele 
tipărit în gazeta şcolii. Promit să 
nu dezamăgesc.

Claudiu ŞTEFAN

Într-o după-amiază de toam-
nă aurie, plină de culoare şi de 
căldură, părinţii m-au provocat 
la un dialog pe tema „Societatea 
românească, încotro?”. Voiau să 
vadă ce înţelege un copil aflat 
la vârsta desprinderii de şcoala 
gimnazială, gata să pornească 
pe cont propriu la liceu, în furni-
carul de oameni care este Timi-
şoara. La început, mi-au vorbit 
despre situaţia în care se găseş-
te, la ora actuală, România din 
perspectivă socială, cu oameni 
care părăsesc ţara în căutarea 
unor locuri de muncă mai bine 
plătite, cu fabrici care s-au în-
chis şi stau ca nişte ruine, îngro-
zindu-ţi privirea de îndată ce le 
întâlneşti ca pe nişte relicve ale 
unei vremi trecute, cu bunele şi 
relele ei. 

Mi-au arătat ce structuri 
de putere asigură liniştea şi si-
guranţa cetăţenilor, ce fel de 
sistem de sănătate şi asigurări 
sociale avem, ce grozăvii se în-
tâmplă la tot pasul, cum dispar 
copii şi nu le mai dă nimeni de 
urmă. Sigur, nu sunt toate as-
pectele dintre cele care anunţă 
un sfârşit social tragic, doamne 
fereşte, dar nici prea bine nu o 
ducem, oricum a-i analiza situa-
ţia în care se găseşte societatea 
românească la momentul actu-
al. Nici şcoala nu o duce prea 
bine, lipsind fondurile necesare 

spre a avea condiţii bune de stu-
diu, manuale bine concepute, o 
programă de învăţământ unita-
ră, fără atâtea alternative, că nu 
mai ştii de unde porneşti şi unde 
se cuvine să ajungi.

N-am prea ştiut ce să le răs-
pund, pentru că îndatorirea mea 
este să învăţ, nu să fac analiza 
politico-socială şi naţională, să 
aduc la suprafaţă anumite ra-
cile care împiedică societatea 
să avanseze, să se alinieze la 
ţările dezvoltate din Europa şi 
din lume. Mi-am însuşit o parte 
din constatările lor, mai ales că 
mi-au adus argumente  pe care 
le înţelegeam destul de bine, 
având ca puncte de plecare stări 
de lucruri pe care le întâlnim cu 
toţii la tot pasul.

Mă întreb ce fel de societate 
edificăm - cu tineri şi mai puţin 
tineri care nu ştiu bine nici să 
îşi scrie numele -, iar dacă unii 
ajung în funcţii de conducere, pe 
bază de pile şi de relaţii de fa-
milie etc, încotro ne îndreptăm? 
Cred că exigenţa din primele 
clase îşi pune amprenta asupra 
individului de mâine, fie el mun-
citor sau conducător al unui loc 
de muncă etc. Dacă acum nu ştii 
alfabetul, nu-ţi este clar dacă e 
nevoie de virgulă sau consideri 
că se poate şi fără ea, ce fel de 
om devii tu mai târziu?

Izabela VOICU

Îmi vine greu să-i înţeleg 
pe cei care pierd vremea scri-
ind baliverne şi dând like-uri 
fără rost, de parcă timpul aces-
ta merită irosit pe nimicuri. Mai 
presus de toate, mă las furat de 
mirajul lecturii. Este o călătorie 
în jurul lumii fără bani, fără să 
oboseşti, fără să ai remuşcări 
de vreun fel. Ţi se dezvăluie 
atâtea informaţii pe care, pu-
nându-le cap la cap, începi să ai 
o viziune amplă, la scară mare, 
de parcă ai privi lumea de sus; 
înţelegi fiecare mişcare şi rostul 
ei în contextul general al mersu-
lui lucrurilor.

Citind, mă simt aşa de bine 
în pielea mea, că nimic nu poate 
fi mai plăcut decât să cunoşti oa-
meni, fapte, întâmplări din varii 
domenii – de la istorie, geogra-
fie, la ştiinţe, tehnologii şi câte 
multe altele. Îmi îmbogăţesc vo-
cabularul, simt că plutesc dea-
supra lumii, încât uneori las car-
tea deoparte şi mă las furat de 
celălalt miraj – al scrisului. Scriu 
ce-mi vine în minte. De obicei, 
descriu oameni de aleasă ţinută 
profesională şi morală. Văd un 
om distins pe stradă, îmi place 
cum vorbeşte cineva în cadrul 
unui film documentar. Mă las fu-

rat de gânduri, apoi scriu un co-
mentariu cu privire la persoana 
respectivă sau despre faptul de 
viaţă prezentat, ca o noutate im-
portantă, având impact asupra 
vieţii noastre în următorii ani.

Scriu despre înfăptuiri în 
plan edilitar la noi în comună. 
Văd cât de mult se construieşte, 
în curând vom fi un oraş vecin cu 
Timişoara. Este impresionant să 
vezi cum se schimbă faţa locali-
tăţii sub ochii tăi. Gazetăria este 
o profesie care îmi place mult de 
tot şi simt că mă voi îndrepta în-
tr-acolo. Să cunoşti atâta lume, 
să contribui prin scrisul tău la 
mai binele tuturor este un privi-
legiu. 

Darius DOBRICEAN
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Meritocraţie vs. incompetenţă

Dialog despre 
respectul de sine

Scrie să-ţi placă ţie, întâi de toate!

Citesc [i scriu, citesc...
Cititul cărţilor este cea mai de preţ zăbavă

Sunt absolvenţi de liceu, ba chiar şi de facul-
tate, care nu ştiu a scrie o frază corect gramatical 
şi logic. Bunul simţ le-ar spune: Evită să mai scrii 
ceva în public înainte de a-ţi completa golurile din 
primii ani de şcoală. Având „gol”, adică insuficien-
ţă la capitolul bun simţ, nu poţi avea decât „gol” 
şi la scrierea corectă în limba română. Cineva, un 
şef de pe vremuri, îmi spunea că i s-a oferit o... 
monstră (!) de incultură. I-am spus să taie o literă 
din cuvântul pe care tocmai l-a rostit. A tăcut chitic 
– tot e bine! – dar nu e, nici pe departe, destul. 

Dacă ai avea bun simţ, ţi-ai da seama de ri-
dicolul la care te expui şi ai remedia greşelile im-
pardonabile pe care le-ai făcut cine ştie cu câtă 
vreme înainte de a-ţi fi dat seama. Dar dacă bu-
nul simţ este... lipsă la apel? Ce-i de făcut? Să 

te trezeşti din amorţire. Să te retragi din dialoguri 
ce apar în public – fie scrise, fie rostite – spre a-ţi 
oferi timp să recuperezi rămânerea în urmă la ni-
vel de bun simţ şi de gramatică, în acelaşi timp. 

Se leagă, fârtate! Crede-mă pe cuvânt, nu poţi 
înţelege „din prima” acest mesaj! Vezi regulile de 
scriere şi exprimare corectă care s-au predat în 
clasele primare! Altfel, vei fi de ruşine toată viaţa. 
Aşa cum s-au expus oprobriului public cei care au 
scris aceste mesaje pe site-urile de socializare. 
Gândiţi-vă că le-am extras în primele cinci minute 
de cum am intrat pe facebook. 

Imaginaţi-vă ce avalanşă de stupidităţi au ur-
mat. Mă întreb cum de au trecut indivizii aceş-
tia din clasa a treia într-a patra. Nu de justificări 
avem nevoie, ci de îndreptări. Poftiţi de vă com-
pletaţi golurile care, iată,  vă împroaşcă cu ruşine! 
Pe bună dreptate, de altfel.  

Corin JIANU

Șchiopătând printre cuvinte

Un adev`r sumbru

Înva]` s` devii om bun 
[i vei deveni ziarist bun!
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