Era o zi călduroasă de vară. Ochiul naturii, cerul azuriu, era
acoperit neuniform cu nori pufoşi de vată albastră ca o petală
de nu-mă-uita. Din când în când, sclipiri metalice de aur se
răsfrângeau pe geamurile trăsurii noastre cu motor.
Cu picioare tremurânde, ne îndreptăm spre sediul West City
Radio.
Ne îndreptăm spre necunoscut, spre următoarea filă a cărţii
vieţii. M-au întâmpinat nişte străini, care nu păreau mai mult
decât nişte şmecheri fiţoşi. Credeam că-mi va fi greu să mă
integrez, teama de izolare mă năpădea.
Mi s-a spus că tabăra “Probitas” este organizată de “West
Foundation for Regional and Euroregional Journalism” şi
susţinută de West City Radio. Ştiam că timp de zece zile voi
face parte dintr-o echipă în vederea redactării unei reviste si
realizării unei emisiuni radio. Ştiam că vom fi coordonaţi de
către domnul Marian Odangiu, preşedinte al Fundaţiei Vest
pentru Jurnalism, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor,
coordonator de programe la West City Radio, zis Boss.
Prima ediţie (“Probitas” 2001”) a avut loc în vara anului 2001
şi a fost susţinută financiar de către “America`s Development
Foundation USAID” şi de către Centrul Euroregional pentru
Democraţie.
Atunci au fost prezenţi peste cincizeci de tineri din România şi
Serbia. Ulterior, numărul de participanţi la tabăra s-a micşorat,
ajungându-se, în final, la numărul ideal de şapte până la zece
viitori jurnalişti, în fiecare sesiune.
Primele două ediţii ale programului au avut loc la Sebiş, iar
următoarele la Româneşti. Aici a fost construit un Centru de
Jurnalism pentru cazarea tinerilor ziarişti.
Ştiam ce mă aştepta, dar nu mă gândeam la o anume
distracţie, nu credeam că voi găsi prieteni adevăraţi, nişte
jurnalişti de excepţie sau nişte coechipieri grozavi.
Am pornit emoţionată la drum: Timişoara-Lugoj-FăgetMargina-Coşava-Româneşti. După o călătorie liniştită, timp în
care cerul a suferit o serie de metamorfoze, imitându-mi
sufletul, trecând de la sentimente de linişte la cele întunecate,
am ajuns la Româneşti, însoţită de muzica anilor `80 si rock-ul
zilelor noastre.
Am despachetat bagajele, dorindu-mi ca “Boss” să facă
prezentările, preocupându-mi gândurile cu ce vor crede ceilalţi
despre mine. N-a fost aşa! Colegii mei, erau aşa “de gaşcă”
încât prietenia a venit de la sine. Mai mult timp ne-a luat să ne
reţinem numele decât să înnodăm o relaţie de durată de care
să ne amintim.

Cina a fost binevenită, cu delicatese şi glume. Ne-a fost
prezentată “Şefa”, doamna Violeta Ficard, recomandată simplu
ca Vio, coordonator asistent al proiectului, psiholog, redactorşef la West City Radio, director executiv al Fundaţiei Vest.
După masă, am reuşit să-i facem o bucurie “Boss”-ului,
discutând, glumind, râzând sub cerul înnorat.
Deşi nori negri acopereau sclipirea stelelor, simţeam razele
de argint jucându-se in sufletul meu. Îmi făcusem prieteni şi
ştiam că plictiseala de care mă temusem se evapora încet din
planurile mele.
Cele zece zile lipsite de culoare căpătau, încetul cu încetul,
culori jucăuşe în nuanţe metalizate.
Munca ce urma se transformase în joacă. Veselia şi starea de
bine îşi făceau loc.
Am râs şi am râs şi mai mult împreună. Ne-am cunoscut
defectele şi calităţile şi le-am folosit într-un mod vesel, glumind
pe seama lor.
Plecând în recunoaştere prin Româneşti, ne-am cunoscut şi
mai bine, ne-am distrat. Glume doar de noi înţelese ne-au
condimentat minutele, orele, zilele.
Natura vie, încălzită de lacrimile aurite ale soarelui, lumina
filtrată prin filele verzi ale copacilor, covorul mătăsos al ierbii,
inspiraţia pierdută în aer ne-au priit. Micuţele perle, licuricii
înţepeniţi ai cerului, răsuflarea rece a nopţii ne-au inspirat.
Obositoarea muncă de jurnalist, punctată de mici glume,
aproape că a devenit un fleac. Deşi înceţoşată de fumul
distracţiei, gândirea articolelor ne-a adus mari satisfacţii.
Magia de poveste a taberei ne-a ajutat să ne facem prieteni
mai mici sau mai mari, tot colindând împrejurimile. Deşi nu
suntem singurii jurnalişti care au trecut prin aceste locuri, sunt
convinsă că, prin pofta noastră de a râde, vom rămâne pentru
eternitate in istoria “Terenului lui Radu” ca cei mai veseli
jucători de “HanFuRuBaschet” (combinaţie între handbal,
fotbal, rugby şi baschet).
Viaţa simplă de la sat m-a vrăjit, puterea de a vedea
frumuseţea lucrurilor mărunte m-a contaminat. Liniştea şi
simplitatea au început să-mi curgă prin sânge, ca un venin al
şarpelui care se cheamă fericire.
Tăcerea adâncă, atât de nespecifică vieţii noastre de oraş
cheamă la reflecţie. Mă atrage ca un magnet şi adevărurile
vieţii se deschid inimii mele însetate de gândire. Gândurile care
zboară spre şcoală, probleme sau griji sunt exilate în temniţa
tăcută a uitării. Nici o insectă urâcioasă a tristeţii nu poate, nu
are voie să străpungă plăcuta dragoste de viaţă.
Aceasta e pe scurt, “Molima” taberei care m-a infectat.
Razele-i de veselie mi-au luminat sufletul.
Merci, PROBITAS!

IOANA TRIPA
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Periferia... un loc al săracilor, al oamenilor ce se străduiesc să
supravieţuiască, al celor ce nu au nici o şansă.
Ne e frică să mergem acolo, ne dezgustă, deoarece aflăm ce nu
vrem să ştim.
Lumea de la marginea oraşului nu e învăţată, nu trăieşte în lux, nu
vorbeşte limbi străine, nu are maşini frumoase.
Noi am fost totuşi şi în acest loc uitat de lume, iar ceea ce am văzut
a fost mai mult decât emoţionant.
Viaţa în periferie înseamnă lupta pentru supravieţuire, o luptă
continuă ce nu se termină niciodată. Şi, totuşi, la nişte oameni care
practic nu au nimic, se poate observa un zâmbet pe chipul lor. Pentru
ei, fiecare clipă e semnificativă, fiecare înghiţitură de pâine e ceva,
ceva ce noi nu putem înţelege. Ei nu sunt cum îi considerăm, sau, mai
bine zis, cum îi desconsiderăm.
Ei sunt nişte oameni simpli. Orice om ce încearcă măcar puţin să-i
ajute e un prieten, un om pe care-l tratează cum ştiu ei mai bine.
Nu poţi pretinde unor oameni fără şansă să continue să ţină
suferinţa în ei, când tu, la fel ca oricine altcineva, poţi asculta, oferind
un ajutor enorm, căci să le ceri aşa ceva ar fi nu numai o cruzime, ci
un gest inuman. Aceşti oameni povestesc ceea ce li se intamplă, iar
noi ducem povestea lor mai departe.
Familiile de rromi din periferie sunt numeroase, având mulţi copii.
Ele trăiesc din ajutorul social acordat de Primarie. Acest ajutor este
de 200 RON, bani insuficienţi pentru aceste familii.
Nici unul din membrii familiei nu lucrează, deoarece fabricile
privatizate nu-i primesc la muncă. Această discriminare este evidentă,
atât în fabrici, cât şi în sate şi oraşe.
Aceşti oameni sunt daţi la o parte din cauza culorii pielii lor. Într-o
ţară care luptă pentru democraţie, egalitate şi intrarea în rândul ţărilor
dezvoltate, nu ar trebui să existe aşa ceva.
Bărbaţii sunt puternici şi dornici de muncă. Ei vor să lucreze ca să
aducă un ban în casă, dar o întrebare îi mistuie în fiecare zi: unde?
Unde să muncească? Oamenii nu au încredere în ei să-i angajeze,
iar, astfel, ei nu au cum să-şi întreţină familiile. Există totuşi, unii
oameni care îi angajează cu ziua, dar aceasta se întâmplă foarte rar.
Mulţi rromi au făcut studii şi au diplomă, dar care nu este valabilă
din cauza discriminării existente în privinţa originii lor.
Unii dintre rromii de la periferie au diplomă în zootehnie,
gastronomie, agricultură ş.a. şi lucrau în fabrici dar acestea fie s-au
închis, fie s-au privatizat, iar cei ce lucrau acolo au rămas pe drumuri.
Aceşti oameni nu doresc decât ca cineva sa-şi depună interesul, săi ajute să-şi găsească un loc de muncă şi să devină, cu adevărat,
membrii ai societăţii.
Sperăm că această poveste va fi o lecţie pentru noi toti, să lăsăm
ura, resentimentele şi cruzimea la o parte şi să încercăm să-i ajutăm
pe aceşti oameni să poată ţine capul sus atunci când sunt în mijlocul
nostru.

Prinţul şi cerşetoarea – centrul şi periferia
Prinţul – o piesă de teatru pe Broadway, cu sute şi mii de licurici,
numiţi becuri sau neoane. Magazine de tot felul şi maşini pentru toţi, o
piesă care din păcate uneori este o comedie, dar şi un documentar
preţios, o lecţie pentru spectatori.
”Mademoiselle” care refuză să poarte hainele oamenilor de rând,
dorind cele mai scumpe şi respectate firme şi consumând doar
alimente de clasă cu puţine calorii, aspectul fizic fiind mai presus de
orice virtute.
Băieţii de bani gata – tipi – aşteptările lor de la viaţă sunt gelul de
păr, o colecţie cu cele mai de lux maşini, două până la cinci vile,
câteva duzini de tenişi „de firmă” şi o „mademoiselle”.
Cerşetoarea – un teatru de păpuşi ce abia rezistă, o dramă de care
nimănui nu-i pasă; în fericitele dăţi în care au norocul să mănânce,
caloriile consumate nu au relevanţă. Nu–şi permit maşini sau distracţii
alese ca pe Broadway. Fructele, care, în centru, uneori, sunt
considerate banale şi nedemne de domn’şoarele şi tipii „cool”, în
„Cerşetoare” sunt considerate lux.
Cei de la periferie ar da orice să aibe un loc de muncă, o sursă de
venit pentru a-şi putea întreţine familiile, pe când cei din centru ar da
orice ca timpul lor să fie lipsit de orice ocupaţie.
Ce frumos ar fi să poată face schimb ca în poveste, dar fumurile
actoriceşti de pe Broadway nu permit...

Femeia este de multe ori degradată şi nu este apreciată cum ar
trebui. Ea este cea care dă viată şi te iubeşte necondiţionat.
Pe vremea copilăriei, băiatul îşi observa adesea mama plângând.
Obrazul ei era ofilit de atâtea lacrimi, obrazul care de atâtea ori a fost
alinarea lui în clipele grele.
Într-una din zile, copilul, nedumerit, cere ajutorul tatălui lui. Încearcă
să înţeleagă ce se întâmplă. Nici el nu ştie prea multe şi îi oferă un
răspuns greşit:”Aşa fac toate femeile, plâng fără motiv şi îşi plâng
singure de milă”.
Peste ani buni, după ce copilul a descoperit credinţa, într-o seară, o
fantă de lumină îi mângâie faţa. Deschide ochii şi zăreşte o fereastră
spre cer. Îşi aminteşte de nedumerirea din copilărie şi-L întreabă pe
Dumnezeu, iar acesta îi răspunde: ”După ce am creat bărbatul, nu a
mai rămas nimic pentru a mai crea femeia.

Aşa că am luat frumuseţea lunii, formele suave ale valurilor,
încăpăţânarea catârului, puterea şi hotărârea leului, pentru a putea
suporta momentele în care bărbatul se înjoseşte şi cade în ispită,
când copilul uită ceea ce-i mai important şi nu oferă înţelegere şi
dragoste faţă de cea care i-a dat viaţă. I-am dat umeri destul de
puternici pentru a putea căra greutăţiile vieţii, dar destul de moi pentru
a fi confortabili. I-am dat harul vorbirii pentru a putea fi sprijin pentru
cei ce au nevoie, pentru cei dragi şi pentru a-şi exprima dragostea şi
afecţiunea. Şi, nu în ultimul rând, i-am dat lacrimi pentru a se
descărca de dezamăgirile, necazurile şi nemulţumirile pe care de cele
mai multe ori le ţine în ea. Dimineaţa, aceste lacrimi se transformă în
roua care mângâie delicat iarba şi frunzele copacilor.”
Mama, şi în general femeia este cea care te iubeşte orice ai face,
care, chiar dacă este doborâtă de boală, îţi face de mâncare şi este
alături de tine. Femeia este raza de lumină din inconştienţa bărbatului.

ORIANA MANDA
Şcoala generală nr. 13

Pornind prin acest sat, nu ne imaginam câte mistere ascunde, până
când... în faţa ochilor ne apare o casă, o casă din cărămidă roşiaticarămie, ca bronzul, şi, privind dincolo de ea, zărim un tărâm magnific,
plin de vrajă, care se deschide în faţa sufletelor noastre de copii.
Zmeul pe care îl găsim jucându-se pe tărâmul lui este prietenos şi
iubeşte copiii, este ca un pisic care de abia deschide ochii spre lume.
Ne zăreşte păşind sfioşi şi se sperie, după atâta singurătate, unica lui
companie fiind jucăria pe care o strângea în braţe. Prezenţa noastră îl
uluieşte.
Ne apropiem, zmeul se apropie şi el şi zâmbeşte uşor. Întindem
mâna, dar el se sperie şi fuge, ascunzându-se după un pom. Îl rugăm
să stea puţin cu noi, e de acord, fiind bucuros că ne-am oprit.
Ne aşezăm pe o buturugă şi facem cunoştinţă. Nu înţelegem cum îl
cheamă, dar ne spune că locuieşte pe acest tărâm de mult timp. De
ce până acum credeam că zmeii sunt răi ? Nu e aşa. Zmeul nostru e
fericit, străluceşte arămiu în lumina Soarelui, el este Zmeul de Bronz.
Trăieşte singur în Lumea lui, zânele dispărând din cauza celor ce nu
credeau în ele, iar fraţii lui sunt de negăsit.
Legenda spune că o vrăjitoare, Ura, a spart globul în care se afla
Iubirea, şi, astfel, fraţii, Zmeul de Bronz, Argint şi Aur, au fost
despărţiţi.
Ura era convinsă că, fără glob, Iubirea nu va mai avea putere şi,
pentru a face reunirea fraţilor şi a globului imposibilă, a zis: „Numai cel
mai pur şi mai nobil suflet şi cel care are numai iubire în el îi va putea
găsi cei trei zmei.
”Noi suntem hotărâţi să îi găsim şi pe ceilalţi doi zmei, dar Cel de
bronz ne avertizează că, dacă ne vom pierde măcar o clipă iubirea,
totul va fi pierdut. Pornim în căutarea Zmeului de Argint, în speranţa
că-i vom putea reuni pe cei trei fraţi.
Am plecat la drum. Era încă dimineaţă, soarele îşi răspândea razele
de aur peste natură, iar păsărelele ne însoţeau, dându-ne speranţă
prin cântecul lor. Florile minunate ne îmbătau cu mireasma lor.
Drumul pe care îl aveam în faţă era lung, dar aveam încredere,
speranţă şi iubirea în suflet.
La ora prânzului soarele s-a întors brusc împotriva noastră. Era atât
de cald încât nu puteam respira. Ne-am retras la umbra generoasă a
unui dud uriaş, pe malul unui râu care curgea printre pietrele de
argint, rubin şi safir.
După câteva ore de odihnă, ne-am continuat drumul. Fantomele
aurii ale soarelui ne urmăreau peste tot. După câteva ore de mers,
am ajuns într-un loc, unde totul, de la iarbă până la păsări şi celelalte
vietăţi, erau din argint: găsisem casa Zmeului de Argint.
Am intrat sfioase dar, spre deosebire de fratele său, Zmeul de
Argint nu era speriat. El se aşteptase ca cineva să-l înştinţeze de fraţii
săi. Ne-a primit cu braţele deschise în casa lui călduroasă şi
primitoare.
Totul sclipea în jur, dar pe chipul său se putea citi îngrijorarea. L-am
întrebat de ce este aşa, iar el ne-a răspuns cu o altă întrebare:
„Credeţi cu adevărat ceea ce acum se descopera sub ochii voştri?”
Noi i-am răspuns repede ”Da!”, dar nu cu multă siguranţă. Zmeul de
Argint se întristă. Ne-a spus că nu avem destulă încredere pentru a-l
găsi pe fratele său mai mare, Zmeul de Aur. Doar cineva care se
încrede total în această poveste poate găsi Tărâmul de Nicăieri, unde
se află fratele cel mare al Zmeilor. Tărâmul de Nicăieri este tărâmul în
care, dacă globul se va întregi, vor locui zmeii, iar zânele vor apărea
din nou.
Dar acest tărâm a rămas în continuare un mister, atât pentru noi cât
şi pentru ceilalţi fiindcă, din păcate, am crescut şi ne-am maturizat
mult prea repede. Doar un copil cu suflet pur îl poate găsi şi poate
reuni zmeii.
Cu o rază de fericire şi una de tristeţe pe chip ne-am întors acasă.
Reuşisem să rupem jumătate din vrajă, în timp ce cealaltă juătate va
rămâne, sperând ca generaţiile ce vor urma să o destrame.
Sperăm ca în suflete să ne rămână mereu copilăria şi dorinţa de a
ajunge pe Tărâmul de Nicăieri.

CLAUDIA FOTIN
Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”

ORIANA LUCIA MANDA
Şcoala generală nr. 13

Româneşti, un sat aflat la o distanţă de 14 km de Făget, este o aşezare cu oameni simpli şi
credincioşi, cu o incărcătură spirituală deosebită.
Cercetările au scos la iveală faptul că acest sat este atestat documentar încă din anul 1464, iar
terenul pe care este construit a aparţinut unor principi maghiari. În jurul anului 1559, Mihai Viteazul a
donat satele Homojdia şi Româneşti unui principe maghiar din Alba Iulia.
Această aşezare este scoasă din anonimat de locurile sfinte care o înconjoară, locuri care reprezintă
divinitatea (Biserica satului, Biserica din lemn şi Mănăstirea „Izvorul lui Miron”).
Un lucru deosebit cu care se mândresc sătenii este „Biserica din lemn”, aflată pe un deal din afara
aşezării, într-o zonă cu totul deosebită, în care bunătatea şi răutatea se întâlnesc în acelaşi loc:
cimitirul satului.
Biserica din lemn, după spusele preotului satului, Claudiu Mircea Roşoiu, este adusă din Valea
Maramureşului, neştiindu-se exact locul, având mai mult de 450 ani vechime.
Turnul bisericii îşi impune prezenţa într-un mod sacru încă de la intrarea în sat. Biserica este
construită manual („cu barda”), din lemn de gorun, predominând stilul baroc. Este acoperită cu şindrilă
în formă de coadă de rândunică, cu influenţe din Maramureş, şindrilă înlocuită recent.

LAVINIA MADOŞI

ORIANA MANDA

Liceul Teoretic Recaş
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CLAUDIA FOTIN
Colegiul Naţional de Artă “Ion Vidu”

Tradiţia este cartea de vizită a fiecărui popor, este acel lucru sfânt pe care fiecare nepot îl primeşte şi îl învaţă de
la bunici, este o ladă de zestre care cuprinde povestea, legenda şi frumuseţea unui petec de pamânt, poate
neînsemnat pentru unii, dar reprezentând totul pentru ceilalţi. Tradiţia se găseşte, mai întâi, în suflet şi în credinţă,
în ceea ce noi trebuie să valorificăm şi să respectăm, în ceea ce noi primim şi va trebui să oferim, la rândul nostru,
într-o bună zi. Dacă setea de cunoaştere este destul de mare, poţi descoperi tot ce a fost „atunci” de la oamenii
simpli, care respectă valorile morale şi care îşi trăiesc existenţa pentru un scop spiritual, nu pentru unul material.
Liniştea – sentimentul pe care şi-l doresc majoritatea oamenilor – o poţi găsi în jurul unor fiinţe, umane sau nu,
care au fost înzestrate cu o aură pură şi care poartă în suflet tradiţie.
Tradiţia este respectată şi primeşte adevărata sa valoare, de obicei, în zonele rurale, unde încă se mai
sărbătoresc evenimentele, religioase sau laice, şi unde se păstrează datinile transmise din generaţie în generaţie.
După spusele bătrânilor, „pe vremea aceea...”, sufletul tuturor sărbătorilor erau horele, la care participau atât cei
tineri, cât şi cei batrâni.
Lucrurile cu care se mândrea fiecare în parte erau costumele populare, diferite unul de celălalt, atât ca material,
cât şi ca model, culorile şi croiul diferenţiindu-se de la o zonă la alta. Realizarea unor astfel de costume se făcea
pe înserat, la aşa-numitele şezători, în razele luminii plăpânde a lămpii, de către femeile vârstnice, ajutate de fetele
tinere.
Pentru tinerii din ziua de azi, tot ceea ce înseamnă „tradiţie” este neimportant, portul fiind doar „o chestie veche”
văzută, din când în când, la emisiunile TV sau la spectacolele cu teme folclorice.
Componenţa unui costum este un mister nedesluşit pentru cei tineri, iar subiectul este o pierdere de timp.Tradiţia
mai trăieşte doar prin existenţa bătrânilor care îşi amintesc cu lacrimi în ochi şi strălucire în inimă de acele „tinere şi
frumoase vremuri”. În zadar au fost încercările oamenilor de a readuce câteva din obiceiurile acelea, deoarece
indiferenţa le-a aruncat în umbră. Ar fi păcat să aruncăm trecutul şi istoria noastră atât de frumoasă într-un muzeu
în care praful ar îngropa Tradiţia şi tot ceea ce are ea mai minunat!

Tăcerea mistică învăluită în durere a peşterii ne-a întâmpinat la această poartă între două lumi: cea din trecut şi
cea din prezent. În timpul trecerii noastre spre trecut, lumina se rarefia ca aerul pe vârful Chomolungma. Frigul
apăsător ne copleşea sufletul încălzit de nerăbdare. Lumina lumânărilor dădea un aer de poveste peşterii
răcoroase. Doream să aflăm cât mai multe. Am ales un locuitor din acest spaţiu feeric şi l-am supus unor întrebări.
Reporter: Bună ziua! Cum vă numiţi şi cum aţi ajuns în „Peştera Tăcerii” ?
Pitbull: Mă numesc Pitbull Liliecescu şi m-am născut aici, mi-am petrecut copilaria şi astfel ştiu o mulţime de lucruri
despre peşteră.
R: Împărtăşiţi-ne şi nouă câteva lucruri, de la cele mai ascunse secrete până la cele pe care le ştie oricine.
P: Peştera Româneşti se află la sud-est de satul cu acelaşi nume. Peştera se află în munţii Poiana Ruscăi, într-un
masiv calcaros. Intrarea de 9,5 m lăţime şi 2 m înălţime este orientată spre N - NV. Peştera are o lungime de 1050
m, este formată din trei etaje dispuse orizontal. Apa se prelinge în peştera tăcută şi plină de durere, iar
temperatura este în jur de 14º C. Datorită mărimii intrării, lumina filtrată ajunge până la aproximativ 60 de metri.
Peştera este o sală de concert naturală, având o acustică excelentă.
R: Am înţeles că s-au găsit bucăţi de oale în interiorul peşterii. Este adevărat?
P: Da, e adevărat, oamenii au venit şi au făcut săpături, şi, drept răsplată, au găsit bucăţi de oale. De asemenea,
s-au găsit şi un depozit străvechi de cereale şi rămăşiţele scheletice ale unor urşi de peşteră.
R: În afară de aceste săpături, a mai avut loc vreun eveniment deosebit în peşteră?
P: Da, încă din toamna anului 1984 se susţin concerte în incinta peşterii. Concertele de muzică simfonică şi uneori
de jazz, blues, rock şi muzică electronică au bucurat de-a lungul anilor auzul spectatorilor. Primul concert a fost
susţinut de Orchestra profesorilor de la Liceul de muzică „Ion Vidu” din Timişoara, dirijată de Marius Tănăsescu.
P\n[ acum, concertele au fost susţinute de Orchestra Simfonică din Viena, Compania Brass din Roma, Filarmonica
„Banatului” din Timişoara, Filarmonica de stat din Arad, Orchestra Regală din Danemarca, Corul copiilor din
Marga, Corala „Sabin Drăgoi”. S-au cântat opere semnate de W. A. Mozart, D. Sostacovici, A. Vivaldi şi G.
Enescu.
R: Mulţumesc!
P: Este o încântare să vii la această peşteră, deoarece PEŞTERA NU DOARME NICIODATĂ !

ADINA GHEORGHIU
Liceul de Arte Plastice

„Întindeţi fiecare câte o mână pentru a salva planeta”
Fiind locul în care ne desfăşurăm absolut toate activităţile, mediul constituie principalul factor de care
depinde viaţa noastră.
De câţiva ani mediul a devenit din ce în ce mai mizer şi mai plin de surse de infecţie, datorită
dezvoltării rapide a tuturor industriilor şi a modului de viaţă a locuitorilor Planetei Albastre.
Atât mediul, cât şi oamenii sunt creaţia aceluiaşi Dumnezeu, motiv pentru care oamenii ar trebui săşi amintească strânsa legătură de acum mii de ani.
În ignoranţa lor, oamenii nu realizează că orice ambalaj, cât de mic, provoacă distrugerea treptată a
mediului.
Oamenii nu-şi dau seama că orice deşeu aruncat în diferite locuri, cum ar fi natura, oraşe, sate, se
degradează în sute sau chiar mii de ani.
Prin faptul că aruncă pe jos diferite ambalaje, resturi, aceştia îşi demonstrează „respectul” faţă de
Natură. Precum Natura ne-a respectat, NE RESPECTĂ şi ne va respecta, noi, locuitorii Terrei,
TREBUIE să ne amintim respectul pe care-l aveam odată faţă de Natură.
Cândva, oamenii şi Natura erau ca doi fraţi care se ajutau, se respectau şi conlucrau.
La periferia satului Româneşti, am constatat cu tristeţe răceala dintre Natură şi oamenii din ziua de
azi.
Pentru a stopa distrugerea Naturii, oamenii ar trebui să-şi însuşească formula internaţională „reduce,
reuse, recycle”.
Pentru a diminua poluarea, deşeurile ar trebui depozitate în containere ecologice inscripţionate
conform codurilor internaţionale pentru textile, sticle, metale, hârtie, plastic.
Un pas spre oprirea poluării a fost deja făcut de multe şcoli prin asocierea cu alte instituţii din diferite
ţări. Echipe de voluntari desfăşoară timp de câteva zile diferite activităţi pentru instruirea noii generaţii
în privinţa protecţiei mediului.
Sperăm că citind acest articol vă veţi da seama că nu sunteţi singuri, că depindeţi de Natură şi de tot
ceea ce înseamnă ea.
Natura este viaţa în sine!
Toate naţiunile ar trebui să-şi dea mâna pentru a transforma Natura într-o gură de Rai: „Prinde mâna
mea întinsă şi planeta îţi va zâmbi!”

MARIA VERONICA ŞCHIOP
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Un lucru foarte rar întâlnit este pictura pe pânză, care există şi aici, o pictură excepţională prin
valoare şi originalitate. Această pictură este realizată de Gheorghe Ghenadovici din Lugoj, dar există
suspiciuni în această privinţă deoarece, pentru denumirea icoanelor, s-au folosit litere chirilice. În jurul
anilor 1940-1945, s-a încercat o restaurare provizorie a picturii, lucru care a dus la distrugerea unora
dintre acestea.
Preotul Claudiu Mircea Roşoiu, care este în mică măsură sprijinit de autorităţi, încearcă să realizeze
o renovare provizorie a bisericii. Nu putem omite faptul că tânarul preot îşi dă silinţa pentru a reuşi şi o
renovare exterioară a bisericii din sat.
Hramul „Bisericii din lemn” este la Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul.
În faţa bisericii se află clopotniţa donată de o mănăstire rămasă în anonimat, tot aici aflându-se şi
mormântul preotului Teodor Băianţ, alături de soţia, fiul şi nora sa, care a slujit bisericii din acest sat,
mai bine de patruzeci de ani.
Credinţa este principiul de bază al oamenilor de aici, iar biserica îşi primeşte respectul cuvenit.
Îi mulţumim în mod deosebit părintelui Roşoiu pentru sprijinul acordat echipei de jurnalişti şi îi urăm
succes în realizarea proiectelor propuse.

LAVINIA MADOŞI
DEJAN MORARI
Liceul Teoretic Recaş

”Vinul aduce cu el bucuria, puterea, tinereţea, sănătatea, creaţia”
Pirret
Sosind în inima Banatului, în apropierea unui mic orăşel, “nou-născut”, numit Recaş,
descoperim viile de pe dealurile din împrejur, “viile cramei” din care se recoltează, an de an,
tone de struguri. Aceştia reprezintă sursa principală pentru cel mai bun vin din zona Banatului.
Primele informaţii despre cultura viţei de vie datează din perioada romană din sec III, după
Hristos. Documente despre viile Recaşului există încă din 11 noiembrie 1447, atunci când se
vorbeşte despre vânzarea unor vii, de către Ioan şi Ecaterina Magyar lui Mihail de Ciorna, banul
Severinului de atunci, pentru 32 de forinţi ungureşti de aur, făcându-se totodată şi hotărnicia
moşiei.
Existând încă din anul 1945, crama a devenit, la 23 mai 2003, un nou reper al turismului
viticol, cunoscând o continuă dezvoltare si perfecţionare.
Garanţia calităţii vinurilor şi a gustului deosebit este asigurată de specialişti de renume,
români şi străini, care, în permanenţă, încearcă să îmbunătăţească vinurile, dar respectând
tradiţia.
“Cramele Recaş” este o societate romano-britanică, cu capital 100% privat, fiind înfiinţată în
anul 1998. Firma dispune de un complex de vinificaţie, dotat cu utilaje de ultimă generaţie şi cu
un spaţiu de depozitare de cca. 7 milioane de litri de vin.
Hrubele subterane reprezintă un element important în alcătuirea cramei. Arcadele sălilor,
cărămida veche şi decorul sublim îi oferă o notă de eleganţă, lucru care o scoate de sub
perdeaua anonimatului şi o introduce pe scena gloriei.
Aflată la nouă metri sub pământ, sala asigură condiţiile ideale pentru o degustare
profesională.
Sala de vinotecă găzduieşte tezaurul cramei, o rezervă preţioasă de vinuri albe şi roşii,
produse în ani de excepţie.
Participând la diverse concursuri şi naţionale şi internaţionale, “Cramele Recaş” au obţinut
peste o sută de medalii de aur şi argint.

DEJAN MORARI
Liceul Teoretic Recaş

