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VIITORULUI
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Temã de vacanþã?!

Conferinþa

Fãrã îndoialã ar fi potrivit un subiect de vacanþã. E greu
însã, pentru cã cel puþin eu nu mai înþeleg când muncim,
când suntem în vacanþã. Nu, nu-mi spuneþi cã fiecare
munceºte doar ce-i place, cu pasiune, ºi atunci este ca ºi
cum nu ar munci, cum spun mai înþelepþii. Cã la noi, se zice
cã, mai toatã lumea este nemulþumitã de ceea ce face, dar
nici nu ar face ceva ca sã schimbe ºi sã se schimbe. O
vãicãrealã permanentã este promovatã de mass-media. ªi
dacã ele o promoveazã, nu o fac de dorul lelii, o fac pentru
cã vãicãreala aduce rating, adicã sunt mulþi cititori,
telespectatori, auditori cãrora le place sã asculte tânguirea.
Sunt ºi oameni necãjiþi, mulþi din pãcate, dar în loc sã
plângem împreunã cu ei, ar trebui sã-i ajutãm sã iasã din
nevoie. Nu-i uºor dacã lãsãm aceastã îndatorire numai
în seama statului, declarat de la cel mai înalt nivel ca
fiind eºuat. Eºuat fiind el, statul, nu înseamnã cã ºi noi
suntem eºuaþi. Pentru cã nu suntem.
Statul, în totalitatea instituþiilor sale, a cãpãtat prostul
obicei sã stea cu mâna întinsã dupã bani ºi cu ochii pe o
legislaþie cu ochiuri mult prea largi, prin care se scurge
substanþa obiectului legiferãrii, dar sperie prin asprimea
pedepselor pe care, oricum, nu le cunosc decât unii dintre
vinovaþi. Sunt mulþi care au iarba fiarelor! ªi nu-i mai
rãmâne timp, sãracu statu! Ar fi timpul acþiunii
comunitãþilor. Nu al administraþiilor locale am zis. Deºi
Ar trebui sã avem curajul sã-i urmãm pe oamenii cu
iniþiativã ºi iubire de neam ºi de þarã ºi sã ne facem ordine
în grãdinã. Ar trebui sã depãºim faza uitatului, invidios
ºi pofticios, peste garduri naþionale ºi sã muncim cu
drag, fãrã sã simþim oboseala. ªi sã nu ne mai uitãm în
gura diverºilor specialiºti-nespecialiºti.
Cei mai mulþi ºtiam cã România este o þarã cu resurse
de apã. Aºa am învãþat la ºcoalã, la Geografie. Greºit, spune
cineva la televizor. Nu avem resurse de apã. Aoleu, nu
mai avem apã! Vine altcineva ºi spune cã sã stãm liniºtiþi,
cã avem resurse, dar sunt la adâncime, cã trebuie fãcute
foraje, cã trebuie sã reîmpãdurim, cã trebuie sã refacem ºi
sã dezvoltãm sistemele de irigaþii Aºa, dar pânã nu ne
dãm cu capul de pereþi cã de ce a fãcut cine n-a fãcut sau
a fãcut PNNR-ul, deci pânã nu gãsim un vinovat, nu ne
apucãm de treabã. Fãrã aprobãri, fãrã parlamentãri! Cu
recunoºtinþã ºi umilinþã ar trebui sã-i rugãm pe marii
specialiºti ai þãrii, în vârstã acum, sã ne ajute, sã ne înveþe
cum sã facem. ªi sã facem. Birocraþia româneascã este
sufocantã. Digitalizarea va mai dura. Ea trebuie sã meargã
mânã-n mânã cu vindecarea sistemului de învãþãmânt.
(Scuzaþi de vorbã proastã, dar cred cã avem nevoie ºi de
alfabetizare!). Adicã mai dureazã. Pânã atunci, nu ar trebui
sã stãm cu mâinile în sân, la adãpostul unor legi (omeneºti,
nu divine) proaste ºi sã nu facem nimic din cauzã de licitaþii,
de furtiºaguri, de de
Nu e acesta un subiect de vacanþã?! Nu e.
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În ce mãsurã sunt respectate drepturile elevilor din România?
Statutul Elevului este primul act normativ care
reglementeazã distinct drepturile ºi îndatoririle tuturor
beneficiarilor primari ai educaþiei din România, aprobat prin
OMENCª nr. 4742/2016. Cu toate cã acesta a fost adoptat în
anul 2016, existã în continuare multe situaþii în care drepturile
elevilor sunt ignorate, ele nefiind, din pãcate, suficient de
bine promovate în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar.
La începutul lunii iunie, Consiliul Naþional al Elevilor
a lansat una dintre cele mai mari consultãri din domeniul
educaþiei, adresate elevilor ºi cadrelor didactice din
România. În urma consultãrii, elevii reprezentanþi vor
redacta Raportul privind implementarea Statutului
Elevului la nivel naþional, un document care a arãtat, în
ultimii ani, cã poate sã ofere o perspectivã clarã asupra a
ceea ce se întâmplã, de fapt, în sãlile de clasã, fiind bazat
pe rãspunsurile celor mai relevanþi doi actori din sistem,
care se confruntã zi de zi cu problemele învãþãmântului
românesc, ºi care conþine, de fiecare datã, un set complex
de propuneri ºi recomandãri.
Chestionarul prevede întrebãri care urmãresc, din
perspectiva elevilor, gradul de respectare a drepturilor
lor, precum consultarea cu privire la alegerea materiilor
opþionale (curriculum la decizia ºcolii), accesul la actele
ºcolare proprii, ce stau la baza situaþiei ºcolare, informarea
cu privire la nota primitã înaintea consemnãrii acesteia în
catalog, dar ºi întrebãri în care elevii pot aprecia, spre

exemplu, modul în care au fost evaluaþi, modul în care
considerã ei înºiºi cã au respectat regulamentele interne
ale unitãþilor de învãþãmânt.
Din perspectiva cadrelor didactice, întrebãrile sunt
menite sã ofere o imagine a modului în care profesorii
înþeleg ºi respectã prevederile Statutului Elevului ºi, în
acelaºi timp, sã ne arate dacã elevii români îºi respectã
sau nu obligaþiile ºi îndatoririle.
Chestionarul poate fi completat accesând platforma:
https://risej.consiliulelevilor.ro/.
Vorbim, judecãm, atragem atenþia asupra problemelor
din ºcoli, însã de multe ori totul se opreºte aici. Nu este
suficient! Fiecare elev ºi profesor trebuie sã devinã parte
activã din schimbare, iar participarea la consultarea care
va fundamenta Raportul privind implementarea
Statutului Elevului la nivel naþional este o ocazie unicã
prin care putem sã contribuim, cu toþii, la identificarea
unor soluþii la problemele cu care ne confruntãm în mod
direct. Statutul Elevului ar fi trebuit sã devinã pânã în
acest moment unul dintre documentele care sã guverneze
activitatea educaþionalã, însã încã existã comunitãþi ºcolare
care nu cunosc prevederile acestui act normativ.
Completeazã RISEJ ºi oferã elevilor reprezentanþi o mânã
de ajutor în a creiona o radiografie a clarã a ceea ce se
întâmplã cu drepturile elevilor în ºcoli!, a declarat Robert
Avram, preºedintele Consiliului Naþional al Elevilor
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Satul inteligent, locul unde meritã sã trãieºti
În perioada 30 iunie  4 iulie a.c., la Jupiter, judeþul
Constanþa, a avut loc cea de-a doua ediþie a Forumului Smart
Village. Evenimentul ºi-a propus sã conºtientizeze
conceptul de sat inteligent în România ºi sã îl aplice
pentru comunitãþile rurale, care au nevoie de strategii de
dezvoltare sustenabilã, care sã determine creºterea calitãþii
vieþii la sat. La conferinþã au participat reprezentanþi ai
autoritãþilor locale, ai ministerelor care implementeazã
strategii ºi reforme legate de smart village, ai mediului
academic, de cercetare ºi inovare, ai mediului de afaceri care
dezvoltã soluþii de dezvoltare economicã modernã.
Evenimentul a fost organizat de Asociaþia Satelor
Inteligente în cooperare cu USH Pro Business, alãturi de
ecosistemul sãu (Asociaþia Inter-Bio, Asociaþia Centrelor
de Afaceri pentru Export-ACEX, Wallachia eHub ºi Smart
eHub) care au fost parteneri.
Au fost prezentate ºi discutate diverse teme ce au acoperit
aspecte precum: soluþii pentru satul românesc; tehnologii
care vor schimba fermierii ºi agricultura; digitalizarea ºi
tranziþia verde, rolul centrelor de inovare digitalã; soluþii ºi
servicii pentru creºterea eficienþei energetice, telemedicina;
Politici Publice în domeniul e-guvernãrii; programe de
finanþare comunitarã  PNRR; impactul investiþiilor gestionate
de Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor publice ºi Administraþiei
prin PNRR asupra Economiei, Turismului ºi Mediului;
sustenabilitatea arhitecturalã ºi urbanism; sisteme ionice ºi
sistemele fotovoltaice; oportunitãþi de finanþare, bune practici
ºi scalarea unor modele de succes la nivel local; particularitãþi
privind accesarea Fondurilor Europene; dezvoltarea comunitãþilor cu ajutorul GAL; proprietatea funciarã; apa  sursa
vieþii, protejarea resurselor de apa etc.
Ecosistemul USH Pro Business a adus contribuþii
importante la aspectele legate de definirea conceptului de
smart village ºi importanþa elaborãri unei strategii ºi a unui
sistem de indicatori privind performanþele unei comunitãþi
rurale. A fost prezentatã tema Soluþii ºi servicii de tranziþie
verde ºi digitalã pentru autoritãþi ºi mediul de afaceri.
De asemenea, evenimentul a avut doua mese rotunde
cu temele: Digitalizare pentru creºterea atractivitãþii
localitãþii ºi implicarea cetãþenilor, în cadrul cãreia s-au
discutat aspecte precum:  Cum poate ajuta digitalizarea la
creºterea imaginii pe plan local ºi regional?  Cum pot fi

incluºi diferiþi actori în dezvoltarea comunei?  Studii de caz
practice pentru a identifica ºi posibile oportunitãþi de
cooperare, ºi tema Open Village  Comuna noastrã
tradiþionalã, în care aspectele principale au fost cu referire
la: Conceptul este despre oameni ºi pentru oameni. Este
vorba despre revenirea la rãdãcinile care s-au pierdut
într-o mare mãsurã, vorbim despre sentimentul de unitate,
despre cum putem oferi o voce comunitãþii. Ideea
principalã din spatele conceptului este aceea de a încuraja
liderii comunitãþilor sã-ºi prezinte potenþialul local.
Am insistat în dezbateri pe înþelegerea faptului cã satul
inteligent este un loc în care se prioritizeazã corect, pe
baza unei strategii, nu câte tehnologii digitale sau non
digitale introduci într-un sat, ci dacã acestea au efecte
concrete asupra bunãstãrii cetãþenilor, stopãrii declinului
demografic al localitãþilor, atragerii forþei de muncã, a
investiþiilor verzi în zonã. Ne lipseºte un ghid naþional
care sã indice, pe de o parte, numeroasele opþiuni pe care
pot miza autoritãþile locale, cât ºi, pe de altã parte, modele
de bunã practicã, a declarat conf.univ. dr. Costin Lianu,
director general USH Pro Business.
USH Pro Business
Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
www.ushprobusiness.ro
https://www.facebook.com/www.ushprobusiness.ro
https://www.linkedin.com/in/ush-pro-business/
https://www.instagram.com/ushprobusiness/

CONSILIERII
ECONOMICI ªI COMERCIALI
DIN STRÃINÃTATE
SUNT PREOCUPAÞI SÃ PREIA
OFERTA DE EXPORT
Asociaþia Centrelor de Afaceri pentru Export (ACEX) a
fost prezentã în data de 29 iunie a.c. la reuniunea cu consilierii
din reþeaua de reprezentare economicã externã, eveniment
derulat în contextul preocupãrii de a veni în sprijinul mediului
de afaceri pentru creºterea exporturilor ºi identificarea de
noi parteneri externi de cooperare.
ACEX, care a reprezentat un ecosistem de firme
organizate în clustere de export sau centre tehnologice, a
purtat discuþii cu reprezentanþii economici din strãinãtate ºi
cei ai Departamentului de Comerþ Exterior, discuþii ce au
avut la bazã posibilitãþile de promovare pe diferite pieþe
externe ale firmelor exportatoare din domeniile agroindustrial, energie, servicii, manufacturier etc. Au fost
prezenþi numeroºi exportatori ºi s-au preluat oferte ºi oferit
informaþii valoroase despre pieþele externe. Fiind însã singuri
la post ºi fãrã un mecanism de sprijin prin personal autohton
dupã modelul european, e greu sã poatã servi un evantai
atât de larg de ofertã de export.
Prezenþa reprezentaþilor noºtri comerciali în sesiunea
de matchmaking cu exportatorii, ca parte din programul
dânºilor de pregãtire în þarã, este deja o tradiþie pozitivã.
Am constatat cã existã în prezent un corp de experþi dornici
sã sprijine. Dacã aceºtia ar fi degrevaþi de alte corvezi prin
ambasade ºi ar fi înconjuraþi de angajaþi autohtoni, capabili
sã cerceteze pieþele mai în amãnunt, dupã modelul existent
în majoritatea þãrilor UE, atunci ar fi mult mai eficienþi în
promovarea ofertei de export, a declarat Costin Lianu,
preºedinte ACEX
USH Pro Business
Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
www.ushprobusiness.ro
https://www.facebook.com/www.ushprobusiness.ro
https://www.linkedin.com/in/ush-pro-business/
https://www.instagram.com/ushprobusiness/
ACEX
Email: office@acex.ro
Website: https://acex.ro/

Proiect STANDEV

 Ministerul Educaþiei demareazã implementarea proiectului Standardizare ºi evaluare unitarã pentru sistemul de educaþie preuniversitar  STANDEV
În urma semnãrii contractului de finanþare între Ministerul Educaþiei (prin Centrul Naþional
de Politici ºi Evaluare în Educaþie - CNPEE) ºi Ministerul Investiþiilor ºi Proiectelor Europene,
pânã la finalul lunii decembrie 2023 va fi implementat proiectul Standardizare ºi evaluare
unitarã pentru sistemul de educaþie preuniversitar - STANDEV, Cod SMIS2014+ 154514. Prin
intermediul acestui proiect se va asigura o evaluare unitarã în sistemul de învãþãmânt
preuniversitar la nivel naþional, atât pentru evaluãrile curente ºi sumative, cât ºi pentru examenele
ºi concursurile naþionale din învãþãmântul preuniversitar, în contextul Programului România
Educatã, parte a procesului global de digitalizare a sistemelor de educaþie.
Valoarea totalã a proiectului, cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Capital Uman 2014-2020, este de 57.925.588,84 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintã creºterea calitãþii serviciilor educaþionale în sistemul de învãþãmânt preuniversitar prin elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea ºi revizuirea unui sistem naþional coerent ºi fiabil de standarde curriculare
de învãþare ºi de standarde de evaluare, construit pe bazã de soluþii digitale/de tip TIC,
pânã în 2023.
Elaborarea standardelor curriculare de învãþare ºi a standardelor de evaluare unitarã
pentru sistemul de educaþie preuniversitar, inclusiv evaluarea externã digitalã, vizeazã creºterea
calitãþii în educaþie, asigurarea aceluiaºi nivel de educaþie de bazã pentru toþi, comparabilitatea
nivelurilor de performanþã ale ºcolilor din diferite medii educaþionale ale þãrii, precum ºi
comparabilitatea cu rezultatele evaluãrilor internaþionale de tipul PISA, PIRLS, TIMSS etc.
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Grupul-þintã vizat de proiect este compus din cadre didactice din învãþãmântul primar ºi
gimnazial, experþi în dezvoltare curricularã, experþi în evaluare, inspectori ºcolari, membri ai
consiliilor consultative pe discipline din inspectoratele ºcolare, metodiºti CCD/ISJ ºi elevi.
Printre rezultatele urmãrite se regãsesc:  crearea unei baze de date cu
itemi, template teste, bazã de date cu rezultate psihometrice;  curbe caracteristice, platformã
desfãºurare evaluare etc. (25.200 de itemi elaboraþi ºi pilotaþi, 116 teste elaborate ºi pilotate);
 formarea de experþi pentru standardele de curriculum ºi cele de evaluare din CNPEE,
Ministerul Educaþiei, universitãþi ºi alte unitãþi de învãþãmânt;  formarea de experþi în
testare ºi în evaluarea digitalã standardizatã;  programe de formare pentru elaborarea de
itemi pentru fiecare disciplinã;  1.260 de seturi de standarde curriculare de învãþare ºi de
evaluare;  elaborarea unui ghid privind utilizarea standardelor curriculare de învãþare ºi a
standardelor de evaluare pentru învãþãmântul primar ºi gimnazial;  pilotarea standardelor;
 formarea a 4.600 de cadre didactice;  elaborarea unui plan-cadru al evaluãrilor naþionale.
Pentru întreg personalul didactic din învãþãmântul preuniversitar, standardele curriculare
de învãþare ºi standardele de evaluare reprezintã o resursã importantã care orienteazã acþiunile
educative în scopul sprijinirii ºi stimulãrii învãþãrii, dezvoltãrii normale ºi depline a elevilor.
În cel mai larg sens, standardele reprezintã un set de afirmaþii mãsurabile, care reflectã
aºteptãrile privind ceea ce ar trebui sã ºtie ºi sã poatã sã facã elevii, din perspectiva competenþelor specifice, pentru fiecare disciplinã, în cadrul fiecãrei etape de formare/dezvoltare a competenþelor generale.

TEHNOREDACTARE:

Florentina Stemate
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

Sorin Mihai CÎMPEANU, ministrul Educaþiei
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Absolvenþii calificãrii profesionale
Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie ºi
Recuperare de la Colegiul Universitar
Spiru Haret au susþinut recent probele
examenului de certificare.
Le urãm succes în meseria pe care au ales
sã o practice!

Dupã trei ani de studiu, a venit momentul în care au trecut cu succes peste unul
dintre cele mai importante etape pentru viitorul lor profesional. Când am pornit la
drum aveam fiecare temerile ºi aºteptãrile noastre. A fost un drum anevoios, plin de
provocãri  pandemia de covid  cãrora le-am fãcut faþã. Ne-am fi dorit sã avem mai
multe schimburi de experienþã cu partenerii noºtri, sã avem ocazia de a efectua mai
multe activitãþi practice în unitãþi medicale cu specific, sã ne vedem mai mult
chipurile ºi sã ne bucurãm de zâmbetele timide ale cursanþilor. Însã experienþele
trãite împreunã în vremuri tulburi, au consolidat relaþiile interumane, ne-au ajutat
sã construim sãnãtos ºi sã avem încredere unii în alþii.

Marcela ÞIBULEAC,
cadru didactic la Colegiul Universitar Spiru Haret

De ce sã devii haretist
Iuliana BEUCHER, studentã anul II la Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei

Bucureºti de la Universitatea Spiru Haret: Consider cã experienþa celor doi ani de
studiu universitar a contribuit major la transformarea mea interioarã ºi la pregãtirea
asumãrii unui rol de viitor psiholog. Desigur, pregãtirea mea academicã va continua,
însã acest început constituie fundaþia pentru tot ceea ce voi construi pe parcurs.
Astfel, contactul cu un numãr variat de materii ºi profesori mi-a deschis orizontul
cãtre diverse faþete ale psihologiei, de la mecanisme inconºtiente individuale la
dinamici de grup ºi neuroºtiinþe. Aceastã varietate de discipline precum ºi susþinerea
cadrelor didactice mi-au permis sã explorez perspective academice de care în alte
circumstanþe nu aº fi avut curajul sã mã apropii.

Teorie, dar ºi multã practicã
Stomatologia veterinara este domeniul
stomatologiei aplicat îngrijirii animalelor. Este
arta ºi ºtiinþa de a preveni, diagnostica ºi trata
afecþiunile, bolile ºi tulburãrile cavitãþii bucale,
regiunii maxilo-faciale ºi structurile asociate
acesteia.
Un prim consult stomatologic are loc la
primul contact al animalului cu medicul
veterinar! Studenþii din anul IV, Facultatea de
Medicinã Veterinarã, au învãþat, pas cu pas,
examinarea fãrã sedare!
Dentiþia de lapte persistentã este una
dintre cele mai întâlnite afecþiuni stomatologice ale pacienþilor pediatrici;
Afecteazã carnivorele domestice la vârsta
schimbãrii dentiþiei (4 - 6 luni) ºi apare la toate
rasele, în special la cele de talie micã, ºi foarte
rar la pisica.
Pacientul studenþilor din anul IV a fost un
Teckel de 7 luni. în urma efectuãrii consultaþiei
stomatologice fãrã sedare s-a constatat
prezenta unui canin persistent (504).
Recomandarea a fost de extracþie (504) ºi
de recontrol la 14 zile.

CONSTRUIREA VIITORULUI TÃU!
Conferinþa

Diminuarea impactului schimbãrilor climatice
Prin urmãrirea strategiilor de rezilienþã ºi adaptare, multe comunitãþi din întreaga lume dezvoltã
cãi încurajatoare ºi progresive pentru atenuarea modificãrilor provocate de schimbãrile climatice.
Prin îmbrãþiºarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilã ale Organizaþiei Naþiunilor Unite, California,
ce se confruntã cu condiþii de mediu foarte severe ºi rapid degradante, a devenit un punct
central pentru efortul de a gãsi ºi urmãri activ soluþii în proiectarea ºi construcþia clãdirilor
rezistente la creºterile valorilor de carbon. Inovaþia este realizatã prin design biofilic, o abordare
integrativã care fuzioneazã lumea naturalã ºi mediile construite astfel încât sã contribuie la
sãnãtatea ºi productivitatea pe termen lung a oamenilor. În acest sens, profesorii de la Colegiul
Canioanelor vor explica cum strategiile reziliente au fãcut diferenþa!
Cine participã?
- Studenþi sau absolvenþi la Arhitecturã & Design interesaþi de subiectele prezentate
- Arhitecþi ºi designeri urbani
- Antreprenori în domeniile arhitecturii, urbanismului, construcþiilor etc.
- reprezentanþi ai mediului academic în domeniile arhitecturii, urbanismului, construcþiilor etc.
De ce participã?
- Pentru a se informa despre subiectele prezentate
- Obþin actualizãri din industrie de la experþi
- Colegiul Canioanelor este pentru prima datã în România, prin conferinþa prezentatã.
- Pentru cã ºi ei pot face parte din acest proiect!
Conferenþiazã:

ªi elevii Premium de la International Premium School of Bucharest au vizitat

Facultatea de Medicinã Veterinarã din cadrul Universitãþii Spiru Haret. Copiii au putut
observa la microscop diverse organisme, au încercat pe rând ecograful, le-a fost
prezentatã Clinica Veterinarã Mobilã, au cunoscut-o pe Hapciu - o cãþeluºã tare
simpaticã!  ºi au interacþionat cu studenþii ºi cadrele didactice. Poate, dintre copii,
unii vor deveni medici veterinari!
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Oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret
pentru anul universitar 2022-2023
Acceseazã: www.admitere.spiruharet.ro!

MASTER

BUCUREªTI

Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3,
telefon: 0721.808.577
Domeniul SÃNÃTATE ªI ASISTENÞÃPEDAGOGICÃ
e-mail: sanitara.bucuresti@spiruharet.ro
 Asistent medical generalist  IF
Domeniul INFORMATICÃ
e-mail: informatica@spiruharet.ro
 Analist programator  IF
Domeniul SERVICII
e-mail: colegiuluniversitar@spiruharet.ro
 Detectiv particular  IF
Domeniul PRODUCÞIE MEDIA
email: productiemedia@spiruharet.ro
 Editor de imagine  IF

CRAIOVA

Strada Brazda lui Novac nr. 4,
telefon: 0251.42.33.95
Domeniul SÃNÃTATE ªI ASISTENÞÃ PEDAGOGICÃ
e-mail: sanitara.craiova@spiruharet.ro
 Asistent medical generalist  IF
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Borº n-avem!

Gata cu licoarea tulbure ºi acrie,
ingredientul miraculos fãrã de care nicio
zeamã, fie ea de pui, de vãcuþã, de porc
sau de legume, nu-ºi împlineºte menirea
întremãtoare dupã sleiala zilelor de varã, geruiala iernilor viforoase sau,
uneori, dupã straºnice paranghelii bahice, cã de, românul e aprig la
petreceri. De acum încolo, lingurile nu vor mai adãsta în farfuria plinã
ochi cu borº de peºte. Nu. Vom sorbi europeneºte, cu þâfnã ºi arþag, ceva
care se va numi produs de fermentare din tãrâþe ºi ºroturi cerealiere. Nu
vã speriaþi, dres cu leuºtean, va fi aidoma neaoºului borº preparat în
gospodãriile noastre, mai ales în mediul rural, de mii de ani. Adicã va fi tot
aia, dar cu alt chipiu. Vã întrebaþi, desigur, de ce am ajuns aici. Vã explic
imediat, nu înainte de a face precizarea cã, în ultima vreme, unele evoluþii
sau decizii ale mediului politic internaþional nu mai au la bazã niciun
studiu ºtiinþific, etnocultural, istoric, ci doar hotãrâri conjuncturale dictate
de interese economice evident partizane.
În luna aprilie a acestui an, Ucraina a depus la UNESCO o cerere de
includere a borºului în patrimoniul umanitãþii. Solicitarea a fost urmatã de
o nãucitoare retoricã a unui birocrat de la înaltul for mondial, Pier Luigi
Petrillo, în încercarea de a justifica de ce ºi-a pierdut timpul domniei sale
ºi banii noºtri cu o asemenea trãznaie: Conflictul armat dintre Rusia ºi
Ucraina distruge mediul, fauna, flora. Oamenii nu se mai pot reuni nici
mãcar pentru a practica fabricarea borºului, ceea ce submineazã
aspectele sociale ºi culturale. Prin urmare, transmiterea acestui element
este în pericol. Pentru toþi aceºti factori, este necesar sã se efectueze o
salvgardare urgentã a acestui element în cadrul procedurii de extremã
urgenþã. (sursa: AFP) Zis ºi fãcut! Borºul a fost atribuit, prin procedurã
de (extremã) urgenþã, Ucrainei, ca produs tradiþional, pentru cã a fost
agresatã de Rusia. Dintre toate problemele iscate de acest nedorit rãzboi,
asta cu borºul era cea mai presantã. În aceeaºi logicã, nu vãd de ce toate
premiile Nobel pe acest an nu ar putea fi acordate doar unor ucraineni
sau de ce nu le-am da pe daiboj drepturile de a fabrica salam de Sibiu sau
cârnaþi de Pleºcoi. Poate au inventat chiar cuvântul lobby, cã la asta par
sã se priceapã de minune. Personal, înþeleg solidaritatea, însã nu ºi ducerea
ei la absurd.
Cã unele state s-au obiºnuit sã întindã mâna dupã lucruri care nu le
aparþin, mai treacã-meargã, nu se întâmplã de ieri de azi, problema e însã
cu unii dintre politicienii noºtri. Aceºtia s-au înghesuit sã spunã cã vor
avea grijã ca, prin emiterea unei legi, sã fie scos cuvântul Borº de pe
sticlele din comerþ. Dacã ar fi pus mâna pe o carte de bucate (nu trebuie
sã citeºti, Doamne fereºte!, vreun clasic sau vreo carte fãrã poze ca sã te
lãmureºti), ar fi aflat cã, de fapt, ceea ce ucrainenii numesc borº este o
ciorbã preparatã din sfeclã roºie, servitã cu pâine prãjitã frecatã cu usturoi.
Nu are deci legãturã cu licoarea gãlbuie care ne acreºte zeama cea de
toate zilele. De altfel, prin acest cuvânt, mai toate naþiunile balcanice ºi
slavii de vest, ba chiar ºi ungurii, definesc fiecare altceva, fãrã legãturã
cu capodopera bucãtãriei vecinilor noºtri de la est. Nu era cazul sã ne
aruncãm cu capul înainte, dar, ca de obicei, cu slugãrnicie oarbã ºi
ignoranþã, am fãcut-o. Cât despre felul de a acþiona al aparatului birocratic
internaþional, îmi pare rãu sã o spun, dar pare izbitor de asemãnãtor cu cel
al politicienilor de pe la noi. În ceea ce mã priveºte, mã voi încãpãþâna sã
sorb, fãrã nicio remuºcare, din când în când, câteva linguri zdravene de
borº, de orice fel ar fi acesta ºi indiferent de ceea ce va scrie pe eticheta
sticlei în care l-am cumpãrat.
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Cu pasiune ºi dedicaþie profesorii participã la

Studiul dansului popular în judeþul Ilfov
George V. GRIGORE
Chiar dacã s-a anunþat a fi vacanþã, la Liceul
din Chiajna se danseazã cu abnegaþie ºi pasiune.
Atraºi de complexitatea dansurilor populare
ilfovene, dar ºi de profesionalismul de care dã
dovadã domnul Marin Barbu, cunoscut ºi ca
Nea Marin  coregraf ºi profesor coordonator,
peste 80 de cadre didactice au rãspuns prezent
ºi s-au implicat trup ºi suflet în desfãºurarea
proiectului Studiul dansului populat din judeþul
Ilfov, care are ca scop organizarea unui program de formare a cadrelor didactice în studiul dansului
popular din zona Ilfov ºi, în urma acestei formãri, realizarea a cel puþin unei formaþii de dans
popular în fiecare localitate. Acest proiect se desfãºoarã în perioada 16.05.2022 ºi 30.11.2022, la
Liceul Tehnologic Doamna Chiajna din localitatea Roºu (Chiajna  Ilfov). Consiliul Judeþean
Ilfov prin Centrul Judeþean de Conservare ºi Promovare a Culturii Tradiþionale Ilfov în colaborare
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Ilfov ºi Asociaþia Culturalã Doruleþul Tulcea sunt instituþiile
care au organizat aceastã a II-a ediþie a proiectului cultural de largã participare ºi de transmitere
pe mai departe a dansurilor populare specifice zonei abordate, respectiv din judeþul Ilfov.

Ludoteca
din grãdinã
Ludoteca din grãdinã,
proiect iniþiat în urmã
cu 11 ani de
Biblioteca judeþeanã
Vasile Voiculescu
din Buzãu, ºi-a deschis
porþile luni, 4 iulie,
în curtea interioarã a
Muzeului Judeþean
Buzãu, pe bulevardul
Nicolae Bãlcescu.
Voluntari inimoºi
petrec toatã luna iulie
alãturi de copiii
de toate vârstele.
De luni pânã vineri,
între ora 9 ºi ora 13,
o vacanþã de neuitat,
cu jocuri ºi alte
numeroase activitãþi
distractive!

Invitaþii în lumea artelor plastice

Cu pictoriþa
Ileana DAMIAN
despre cãlãtoria în timp
MOTTO:
,,Sã ascultãm dar încheierea tuturor învãþãturilor:
Teme-te de Dumnezeu ºi pãzeºte poruncile Lui.
Aceasta este datoria oricãrui om.
Ecleziastul 11.13
Când scriu aceste rânduri, mai sunt puþine ore, minute
ºi secunde ºi calendarul va consemna data de 1 iulie, anul
de graþie 2022.Este cazul, în mod normal, sã mã orientez ºi
eu spre subiectul numãrul unu al vieþii noastre: Credinþa.
Care sã fie legãtura între lumea divinã ºi picturã? Am ales
ca interlocutor un pictor care ocupã unul dintre primele
locuri în preferinþele mele. Care se preocupã de cercetarea
Cãrþii cãrþilor. Numele sãu este Ileana Damian. A trãit
mult timp în oraºul Constanþa, iar apoi a venit la Bucureºti.
Am descoperit un artist valoros, autor al unor tablouri
impresionante
Care este cea mai noua lucrare a dumneavoastrã?
Cea mai noua lucrare dintre ale mele este una
reprezentând doi maci roºii într-un fundal de poveste, gri
misterios, care mie îmi sugereazã atmosfera din Alice în
Þara Minunilor, dar n-aº putea sã spun de ce.
La care lucrare þineþi mai mult?
Þin la mai multe lucrãri, dar cea din inima mea este din
amintirile mele din copilãria petrecutã în Constanþa, anume,
Troleibuzul 45, care mergea de la Cireºica în centru.

Cum este însã litoralul pentru dumneavoastrã, chiar
dacã locuiþi acum în Bucureºti, din 1990?
Litoralul, pentru mine, înseamnã acasã. Desigur, ce se
întâmplã acum pe litoral, plaje lãrgite, marea departe, hoteluri
înghesuite de o parte ºi de alta a ºoselei în Mamaia, tãind
soarele amiezii cãtre plajã, nu mai seamãnã deloc cu amintirile
mele din copilãrie ºi adolescenþã Accept cã lucrurile se
schimbã, aºa e dat. În inima mea, pãstrez amintirile litoralului
ºi Constanþei vechi. ªi nu deranjez pe nimeni.
Cum doriþi, cum speraþi sã fie lumea noastrã în anul
2035, în general? Dar artistic?
Romani 8:36 Din pricina Ta suntem daþi morþii toatã
ziua; suntem socotiþi ca niºte oi de tãiat.  Mi se pare
departe ziua de mâine darãmite anul 2035. Romani 8:37
,,Totuºi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât
biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Deci încheind într-o
notã optimistã, vãd viitorul tehnologizat peste mãsurã, viaþa
online, arta online, înstrãinare. Deja exista arta digitalã. ªi
arta se va moderniza, tehnologiza ºi mai mult.
La final, vã rugãm sã ne relataþi ceva, o întâmplare sau
ce doriþi dumneavoastrã
Aº vrea sã relatez puþin despre o cãlãtorie fantasticã,
dar care, din pãcate, n-a fost a mea. Este vorba despre
cãlãtoria unui om deosebit pe care l-am întâlnit într-unul
dintre job-urile mele de inginer electronist, în lumea cealaltã
ºi apoi în viitor, în Armagedon, ultima bãtãlie înainte de
Judecata de Apoi. Imaginile descrise de el depãºesc
imaginaþia ºi ºtiinþa mea. Bineînþeles, a fost o cãlãtorie
temporarã, omul a reuºit sa se întoarcã în lumea noastrã, cu
toate cã tentaþia de a rãmâne Dincolo a fost mare
Mulþumesc foarte mult Dupã un asemenea final, nu
mai sunt multe lucruri de spus. Eventual, de revãzut
cuvintele din motto.

Aristotel BUNESCU

https://agentiadepresaculturalasisportiva.wordpress.com
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MAXIME ªI AFORISME
Despre MAXIMELE ªI AFORISMELE lui Nicolae Mareº, criticul prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan a scris:
Maximele ºi aforismele lui Nicolae Mareº au în ele multe din caracteristicile acestei specii: formulãri dense, percutante, unele
rime interioare cu funcþie mnemotehnicã, înþelepciune, dragoste de om ºi de viaþã, înþelegerea omenescului din noi, umor, spirit de
observaþie ºi analizã, judecãþi de valoare exacte ºi îndrãzneþe ºi uneori un previzibil didacticism moralizator. Pe alocuri sunt ca
niºte biciuiri focoase, dar ºi gingaºe ca niºte flori; altele mai ermetice, cu anumite taine în ele, ºi foarte multe cu toate ferestrele
gândului deschise încât se vede pânã-n adâncimi.
Majoritatea aforismelor lui Nicolae Mareº respectã cerinþele lui Lucian Blaga din Discobolul: Când formulezi un aforism trebuie
sã-l aduci în situaþia de a refuza orice adaos. Un aforism trebuie sã fie ceva laconic, încheiat, ca Biblia.
* Îmbãtrânitã, prostia devine tot mai inflexibilã.
* Pãrerea /judecata omului deºtept pune-o la butonierã, în piept.
* Cu femeie cãutatã, n-ajungi sã-þi faci casã.
* Nu peruca-l face pe actor mai convingãtor.
* Aplauzele au forþa de-a te ºi speria, nu doar de-a te încânta.
* De adevãr s-a lepãdat, ºi gol-goluþ a rãmas.
* Adevãrul nu-ºi fardeazã chipul.
* Mortul e de compãtimit, nu de invidiat, cum unii o fac.
* Pe cei mai mulþi dintre altruiºti îi gãsiþi în tabãra celor învinºi.
* Animalul din om nu prea ºtie ce-i acela somn.
* Cine vrea, ºi într-un pârãu se poate îneca.
* Viaþa-i precum Dunãrea, unora le dã ceva  altora totul le ia.
* Câteodatã, banalitatea ajunge sã fie aplaudatã.
* ªi cei mai mari artiºti Maeºtrii au avut.
* Aurul n-are viaþã, dar deschide orice poartã.
* Banu bine socotit se poate înmulþi, dar nu la nesfârºit.
* Bãtrâneþea descoperã mai uºor tinereþea.
* Bãtrâneþea-i hulitã mai ales de cei care n-o meritã.
*Ai grijã cu fericirea cum te porþi. În drum lãsatã, în picioare de alþii-i cãlcatã.
* Ai bani, ai comoditãþi, nu vei duce lipsã de hoþi.
* ªi într-o paginã impecabilã se strecoarã câte o greºealã.
* Nu-i poþi aplauda pe cei care de mâini te-au legat.
* Cultura, în primul rând, ar trebui sã-l facã pe om sã fie cult.
* Mulþi fricoºi sunt muºcaþi de cãþei nu de dulãi.
* Veþi gãsi rãni care pe viteji îi cãlesc.
* Te poþi juca cu vorba ta, nu ºi cu-a altuia.
* Te cruceºti când realitatea curatã de vorbe e înecatã.
* ªefii îºi doresc sã aibã papagali discreþi.
* Cu legi drepte statul se autoconservã.
* Ascunzând-o, durerea devine mai grea.
* Râzi, râzi cât mai tare, atunci clipa cea trecãtoare sigur de ciudã moare.
* Nu-i onoraþi pe calomniatori rãspunzând calomniilor lor!
* Când lumânãrile nu mai încap pe tort, e timpul s-o iei din loc.
* Clipa de fericire-i la fel de lungã precum clipa de nemurire.
* Tinere, a cãlãtori înseamnã a te împlini!
* Minciuna are-n ea puterea de-a spulbera încrederea; uneori pentru totdeauna.
* Animalul din mine nu se lasã înºelat, huiduit, dar mai ales pãcãlit.
* Un lucru insolit, dar util pentru un ºef: sã-l consulte ºi pe subalternul
cel mai umil. Aºa va afla ceea ce nu-ºi închipuia.
* Nu poate fi fericit omul care nimic n-a înfãptuit.
* Relaþia fumãtor - þigarã: ea arde pentru el, el se stinge pentru ea.
* În fiecare linguºitor e ascuns un calomniator.
* Adevãrul adevãrat ca lacrima e de curat.
* Fiecare clipã-i unicã. Nesorbitã e pierdutã.
* Fãrã de carte, n-ajungi departe.
* Din loc, muntele n-ai sã-l urneºti. Mai uºor îl escaladezi!
* Nu-i nicio ruºine sã nu ºtii ceva. Ruºine-i sã nu spui cu curaj asta.
* Nu fã plata pânã ce serviciul comandat nu-i gata!
* Cel care spune tot ce gândeºte mai ºi greºeºte.
* Ai respirat adânc? Mai eºti încã pe pãmânt!
* Acþioneazã, numai dupã ce-ai cunoscut bine cauza!
* Este dreptul omului de-a trãi fericit, nu chinuit.
* Poeþi, sã facem Verbul sã fie omniprezent, sã fie secure ºi pansament.
* Doar faptele bune  la care din plin ai contribuit  te pot face fericit.
* Când viaþa te plictiseºte, schimb-o sau îndur-o. Altã ieºire nu este.
* În viaþã, capacitatea de-a da sens vieþii se învaþã.
* Provizoratul nu poate fi decât provizoriu. Provizorat pe veci  greu
de închipuit.
* Se împiedicã mai uºor cel ce viaþa o ia peste picior.
* Cui îi place joaca îi place sigur ºi viaþa.
* Împãcaþi-vã cu ideea: nechemaþii nu pot da sens vieþii.
* Liniºteºte-te! Niciodatã nu-þi va fi furat ce n-ai posedat.
* A o duce biniºor. Vai, ce mult înseamnã  pe vremea noastrã, când
traiul e-atât de greu.
* Când unii trãiesc prea mult  ºi ei ºi societatea  au numai de pierdut.
* Pânã la urmã, munca tonifiazã: îndemn la muncã pentru tineri ºi mai
ales pentru cei care nu lucreazã.
* Îndurã-þi lacrima. Pe-a ta ºi pe-a altora. Încearcã a o suporta.
* Cine ºtie sã cântãreascã riscul, pune pe prim plan varianta cã: din
pierdere în câºtig poþi ieºi.
* În timp ce valorile rând pe rând dispar, succesu-i tot mai efemer.
* Cu radiera poþi ºterge numai ce-i la suprafaþã, nimic din ceea ce a prins viaþã.
* Sã nu ne speriem de Judecata de Apoi. O avem zilnic printre noi ºi în noi.
* N-a exagerat ºi s-a bucurat! Semn bun?
* Rolul miracolului, de s-ar putea cunoaºte acesta. Sã redimensioneze
existenþa.
* Dacã cap n-a avut, n-are cum sã-l fi pierdut.
* Bucurie unanimã. Mai mult ca sigur o minciunã.
* Când omul nu mai are-n el nimic demn  e semn cã se aflã-n infern.
* Când nu-þi cunoºti þara ta, degeaba strãbaþi în lung ºi-n lat lumea.
* Urci ºi þi se pare cã învingi. Cobori, încã nu mori, dar nici
departe nu mai ajungi.
* De înfumurare poþi scãpa, de urâþenie, ba!
* Scepticul n-are habar cã-ºi pune o parte din
viaþã pe jar.
* Ce n-ai fãcut azi, rãmâne îndoielnic cã
mâine ai s-o faci.

* Fãrã sã simþim  îmbãtrânim; dupã cum încet, încet murim - fãrã sã ºtim.
* Timidul a visat c-a avut curaj, fãrã sã-ºi fi cerut voie de la cineva.
* Teama? Nu numai cã te inhibã, dar te ºi deprimã, mai mult, te ºi sugrumã.
* Fericirea nu-i doar cãutare, ci ºi rezultate palpabile puse-n aplicare.
* Spune-mi cine te-a crescut, ce ºcoalã ai fãcut, ºi-þi spun unde ai s-ajungi.
* Gându-i un flux energetic, pe care, chiar dacã-l folosim, îl stãpânim foarte puþin.
* Pentru Bãrbatul adevãrat, a bãlti - înseamnã a muri.
* O parte dintre cei care luptã la sfârºit se-nfruptã.
* Sperã un pic - ºi-atunci  ai un oarecare câºtig.
* În tinereþe, înveþi sã trãieºti; la bãtrâneþe ai vrea sã mai durezi, de s-ar putea.
* Dacã ºi timpul ar adormi, oare ne-am mai trezi?
* Din vieþuitor faci uºor un temãtor.
* De-ale vieþii  de mai iubeºti, înseamnã cã mai poþi.
* Nu fiþi posomorâþi. Posomorâþii sunt mai puþin iubiþi.
* Cel care vâneazã dragostea e mai uºor prins în plasã de ea.
* Gâlceava întruna dezbinã, concordia adunã.
* Cine nu crede în libertate e un pãgân. Sã crezi în libertate a devenit deja
ceva sfânt.
* Zâmbetul a fost primul care a descãtuºat puterea de-a dialoga.
* Împilare ai suportat? Deja eºti vinovat!
* Puternic bumerang - ura. Atât la noi cât ºi aiurea.
* Nu toþi învingãtorii sunt câºtigãtori. Dar ºi cei din urmã sunt recrutaþi
din tagma biruitorilor.
* Unui lider român: Când nu cunoºti ce-i în þara /ograda/ ta, degeaba
strãbaþi în lung ºi-n lat lumea.
* Ce azi frige, mâine se poate stinge.
* Învinºii n-au fost fãcuþi pentru a birui; mulþi dintre ei au fost fãcuþi
pentru a li se plânge de milã.
* Dacã ceea ce-þi doreºti, grabnic nu-l începi, bine nu-l sfârºeºti.
* Dacã n-ai ambiþia ºi voinþa treazã, în zadar te-apuci de treabã.
* Nu toþi nebunii au fost ne-buni. Unii dintre ei fost-au la începuturi buni.
* Nu mai iubeºti? De viu te-ngropi.
* E greu a strãbate calea dintre supãrare ºi disperare.
* Ruga omului drept: Am un Dumnezeu; cred în El ºi de nimic nu mã tem.
* Sã iubeºti, nu sã deteºti! Iatã calea pe care merge omul înþelept.
* Cum poþi sã reuºeºti, când nu mai ai nici o speranþã? O singurã cale
existã: ºi mai mult în speranþã sã crezi.
* Peste ruine, calcã fãrã sã te apleci; încearcã ruinele sã nu le vezi.
* Nu credeþi în bãrbaþii însuraþi. Prea mult nu mai fac, sunt terminaþi.
* Abreviere - un cuvânt prea lung pentru a exprima ceva superscurt.
* Ai inimã, priveºte-n inimã  mai mult decât o romanticã devizã.
* În liniºte, doar în liniºte se aflã puterea individului cea adevãratã.
* La negocieri eºti plecat? Nervii acasã i-ai lãsat?.
* Nu trebuie sã fii muzician ca sã-nþelegi o sonatã.
* Sunt ziceri adevãrate ºi neadevãrate. Nu cred în cele din urmã: sunt
strâmbe ºi fãrã de viaþã.
* Nimic mai armonios decât gândul exprimat clar ºi frumos.
* În lume, limba nu-i doar nepreþuitul mijlocitor, ci ºi neîndurãtorul judecãtor.
* Nu vã încurcaþi cu cei rataþi. Nu-s decât simpli plãtitori de rate.
* Musafir plecat? Bucurã-te! De-o belea ai scãpat.
* Numai cel care a suferit a putut realiza cã lacrima-i mai grea ca piatra.
* Nonagenarul: Fericit aº fi sã mai pot spune aºa: Ce n-aº da sã mai pot
avea 80 de ani!
* Vecinul de la fruntarii rãu ºi prost devine cu siguranþã ºi xenofob.
* Doar la români, Casa Poporului este lãcaº /dormitor/ pentru aleºii
poporului.
* Râzi mult, trãieºti mult.
* Lucru demonstrat cu vârf ºi îndesat. Porcii nu vãd cerul înstelat, niciodat.
* Nu oul, ci gãina a fost prima. Citiþi Biblia!
* Lupta de vrei s-o câºtigi, iubeºte! Iubeºte pânã la sfârºit.
* Nu cu efemeritate, ci cu fapte, cu fapte nemuritoare ar trebui sã batã
Nemuritorul la poarta nemuririi.
* Jupuind dupã ce mãcelãreºti, chirurg nu eºti.
* Un suflet care s-a dãruit e un suflet împlinit.
* Dacã, în loc sã tragi, împingi, niciodatã nu câºtigi.
* În viaþã, dorinþa unora de-a vizita lumea cealaltã poate fi exageratã.
* Ai bani? Ai prieteni, dar ºi duºmani.
* Legile bine le ocolesc, doar cei care le cunosc.
* Pe cel care moare, lipsa de bani nu-l mai doare.
* Cu iubire în inimã luptã, de-i nevoie pânã la sfârºit. Fãrã luptã, vitejii nu înving.
* La o întrebare proastã, rãspunsul corect nu-þi va fi pus uºor pe masã.
* Iubirea  comoara diamantinã a sufletului.
* Religia cea mai bunã? Religia care m-ajutã sã fiu cel mai bun.
* Ca sã-ºi transforme gândul în cuvinte, omul a trudit milenii multe.
* Greºit au înþeles cei care crezut-au cã subînþelesurile sunt pentru
subingineri sau sublocotentenþi.
* Nu de orice piedicã omul deºtept se-mpiedicã.
* De la paradox la prejudecatã calea-i destul de-ntortochiatã.
* Nu toþi au ºtiut cã bunul simþ se stinge uneori subit.
* Nu credeþi în viþei neînþãrcaþi ºi nici în faptele lor. I-am vãzut ieºiþi în
stradã în frunte cu liderul liderilor. Poporul nu mai poate fi pãcãlit. Viþei
ºi plãvani sunt deja prea mulþi.
* Linguºitorul cu limba scurtã  muºcã.
* Nu martorii participanþi la nuntã fac cãsãtoria fericitã.
* Dragostea curatã poate fi rãnitã, dar nu învinsã.
* Doar nevastã bunã îþi pãstreazã casa lunã.
* Sã vrei sã fii bogat într-o þarã sãracã, înseamnã sã ofensezi o naþie întreagã.

* Prea multe-s mustrãrile de conºtiinþã în care nu vezi nici o cãinþã.
* Sus capu! A strigat satrapu.
* Mulþi dintre cei care n-au nimic de spus sau de fãcut, doar de dragul
artei intrã-n vorbã sau se aflã-n treabã.
* Suspinele cele fãrã de vrere ascund multã durere.
* Partea leului  puþini se încumetã s-o împartã.
* Reflexului întârziat nu-i vii uºor de hac.
* Unele motive de râs se transformã uºor în plâns.
* Pretutindeni, porcu-i porc; doar cel mistreþ e mai semeþ.
* Vântul nu bate unde-ºi doreºte el, dar nici într-acolo unde ne-am
dori noi.
* Nu toþi scriitori rari sunt ºi geniali.
* Individul parºiv mai greu e de-nvins.
* Bãtãlia prost începutã are sorþi mai mici de izbândã.
* Boscorodealã, boscorodealã.... primul semn cã totul se transformã
în aiurealã.
* Mai mult mã încãlzeºte aprecierea unui om deºtept decât laudele a
milioane de proºti.
* Când în zbor motoarele þi s-au oprit, în curând te-ai ºi prãbuºit.
* Cel care din fire se-nduplecã, renunþã uºor la a-þi da replicã.
* Numai prin tãcere unii transformã ura în miere.
* Din subconºtient /murdar sau curat/ greu de evadat.
* N-a fost suficient cã a fost umilit, s-a lãsat ºi pãcãlit.
* Dacã încã n-ai murit, nu te da bãtut.
* Bãtãliile victorioase: Mãrãºti, Mãrãºeºti, Oituz  reazimul dãinuirii
noastre au fost.
* Seniori dragi, nu vã impacientaþi.  Bãtrâneþea nu va þine o veºnicie.
* Reuºita idealã, ba chiar epocalã, are în spate nereuºite sute.
* La cel sãrac cu duhul, precum mãrgelele-n ºirag, greºelile s-au adunat.
* Întotdeauna lumina sufocã umbra.
* Nesocotirea legilor morale e drumul cel mai scurt spre crizã moralã.
* Arisipit o avere pe prostii, care  ulterior s-a dovedit  cã nu i-ar fi trebuit.
* Numai dintr-o materie cerebralã cu-adevãrat înaripatã poate ieºi artã
adevãratã.
* Acum mai mult decât oricând e la modã dictonul: Vina asumatã e pe
jumãtate iertatã.
* Rolul proptelelor: sã îi ajute pe învârtiþi sã nu cadã.
* Uzura moralã e azi în continuã creºtere: multe dintre emblemele
noi devenit-au deja emblematice.
* S-a izmenit la chip pânã s-a pocit.
* Dãinuim, numai din ceea ce oferim.
* Izmeneala n-are rânduialã ºi nici sfârºealã.
* Persistenþa înfrânge rezistenþa.
* Lumea nouã trãieºte; cea veche dãinuieºte.
* Ruinele antice înnobileazã nu numai meleagurile de baºtinã, ci ºi
þara în care ele troneazã.
* Piatra aruncatã, greu mai poate fi recuperatã: mai ales din baltã.
* Indiferent cum l-ai rostit - tare sau încet: - cuvântul nu-l mai recuperezi.
* Timpul trecut, considerã-l definitiv dus.
* Pentru cel desculþ, o pereche de sandale demnitate înseamnã.
* Nu martorii de la nuntã fac cãsãtoria fericitã.
* De dragoste poþi fi rãnit, nu ºi doborât.
* Nevasta bunã þine casa lunã, strunã...
* Ocazia nefolositã consider-o mai degrabã pierdutã.
* Celor nesiguri din nãscare, un singur imbold: speraþi mai mult.
* Cu banul chibzuit cheltuit, economiseºti ºi timp.
* Dacã n-ai împãrtãºit tot ce-ai petrecut ori ai vãzut e ca ºi cum nu le-ai fi trãit.
* Pastila a ajuns de neînlocuit. Te-ajutã nu doar nervii sã-i calmezi, ci
chiar sã te ucizi.
* Oaia pierdutã, de alþii e crunt mulsã.
* Bucuria produsã de respiraþia tãiatã, singura care-þi prelungeºte din viaþã.
* E-n firea lucrurilor ca recolta sã fie semãnatã primãvara ºi culeasã toamna.
* Pe mãsurã ce omul îmbãtrâneºte numãrul prietenilor creºte, dar
calitatea lor nu sporeºte.
* S-a dovedit cã mulþi dintre cei care nu ºtiu sã citeascã se-apucã de scris.
* Cea mai puternicã forþã de atracþie este a pãmântului. Pe nimeni ea
nu a iertat, pânã ce-n groapã nu l-a bãgat.
* Cum sã punã frânã activitãþii, când toatã viaþa n-a fãcut nimic?
* ªeful egoist n-are altã þintã decât sã-i obtureze subalternului orizontul.
* Ochii învineþiþi vãd vrãjmaºii din ce în ce mai mici.
* Fãrã sinceritate, de Adevãr nu vei avea parte; nimeni pentru el nu se
va bate.
* Nu mã condamna c-am cãzut în pãcat. Condamnã-mã cã la visuri prea
uºor am renunþat.
* Regretul cade precum o frunzã în hãu. Nimeni nu se va apleca de jos s-o ia.
* Pentru cã nu în orice grãdinã creºte, floarea recunoºtinþei repede se
ofileºte.
* Când minciuna-i în declin, adevãrul scapã din chingi.
* Realitãþile aratã cã dacã nu faci un pic din ce-ai promis, te compromiþi
definitiv.
* Din experienþa istoricã româneascã: când strãinu þi s-a
urcat pe grumaz, apoi în picioare te calcã.
* Sigur greºeala nu te îngroapã, dar nici nu te iartã.
* Zâmbetu-i ipostaza ce-þi uºor poate trãda trãirea.
* Urât vrei sã nu fii? Nu urî!
* Pe mãsurã ce-n vârstã înaintez, gândurile
despre viaþã tot mai mult mi se limpezesc.
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Florica Maria Sas s-a nãscut pe 6
august 1841 la Aiud (România)
localitate aflatã la acel moment sub
ocupaþia Imperiului Austriac. La ºapte
ani, a rãmas orfanã de ambii pãrinþi,
morþi în timpul Revoluþiei din 1848.
A fost rãpitã de soldaþii otomani ºi
crescutã într-un harem, ca mai târziu
sã poatã fi vândutã ca sclavã. Din
acest moment pãrea cã nu mai existã
nicio ºansã la o viaþã normalã pentru ea. Când
a împlinit 18 ani, Florica a fost scoasã la
vânzare de cãtre stãpânul haremului. Tânãra
a fost tranzacþionatã la piaþa de robi din Vidin
(Bulgaria). Nici nu se gândea cã ziua
respectivã avea sã îi schimbe complet viaþa.
Întâmplarea face ca britanicul Samuel White
Baker, inginer de cãi ferate ºi explorator, sã
se afle în acea zi în piaþa din Vidin. Bãrbatul
pur ºi simplu a rãmas vrãjit de frumuseþea
Floricãi. S-a înscris la licitaþia prin care aceasta
urma sã fie vândutã. Iniþial, britanicul nu a
reuºit sã o cumpere, dar nu s-a dat bãtut ºi a
furat-o, oferindu-i, apoi, libertatea. Însã nimic
nu a mai reuºit sã îi despartã pe cei doi,
dragostea la prima vedere transformându-se
în una de lungã duratã.
Dupã ce au fugit de otomani, cei doi au
ajuns în Dobrogea, unde Samuel s-a angajat
la o companie britanicã ce efectua lucrãrile
de construcþie ale cãii ferate Constanþa 
Cernavodã. La doi ani dupã ce s-au cunoscut,
Florica ºi Samuel au început prima lor
aventurã. Aceasta a dus la cea mai mare
descoperire din epocã ºi i-a fãcut celebri. Cei
doi au pornit sã descopere izvorul fluviului
Nil, iar pe parcurs au descoperit Lacul Albert.
Prin aceastã descoperire, cei doi au devenit
faimoºi în Marea Britanie. Expediþia a avut
un ecou atat de puternic în societatea
ºtiinþificã londonezã, încât Samuel Baker a
fost medaliat cu aur de cãtre Royal
Geographical Society ºi a primit rang
nobiliar, devenind Sir. O distincþie similarã a
primit de la Societatea Geograficã de la Paris.
Este de menþionat faptul cã Florica
vorbea ºapte limbi: românã, maghiarã,
germanã ºi turcã, deprinse în harem, iar
alãturi de Samuel a mai învãþat engleza, araba
ºi kiswahili (o limbã africanã).
În anul 1865, cei doi îndrãgostiþi au decis
sã îºi uneascã destinele în mod oficial. Prin
aceastã cãsãtorie, Florica, ce fusese cândva
foarte aproape sã ajungã sclava unui paºã,
a devenit Lady Florence Baker, cea de a doua
soþie a cunoscutului explorator britanic Sir
Samuel White Baker (prima soþie decedase).
În 1869, cei doi au primit o invitaþie din
partea Heidvului turco-egiptean în zona
Nilului. Prinþul de Wales, viitorul rege Edward
al VII-lea, l-a invitat pe Baker sã meargã
împreunã în Egipt, într-o expediþie militarã,
cu scopul de a deschide un drum comercial.
Florance i-a însoþit. Ea a notat în jurnalul sãu
personal toate experienþele prin care aceºtia
au trecut, amintind de pericolele la care s-au
expus, despre problemele negoþului arabomusulman cu sclavi africani, despre bolile
cãrora a trebuit sã le facã faþã, despre rutina
zilnicã a expediþiei. În însemnãrile ei sunt date
despre mesele în care se servea carne de
hipopotam ºi se bea ºampanie, despre
dificultãþile ºi problemele militare care au
trebuit depãºite, despre cum a învãþat sã
meargã cãlare pe cãmile, cai ºi catâri, sã
mânuiascã pistoale ºi sã-nveþe sã se apere în
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Poveºti adevãrate!
Rãpitã dintr-un harem otoman,
Florica Maria Sas este prima femeie
explorator din lume

 O povestea absolut tulburãtoare!
Dintr-o sclavã în Imperiul Otoman, Florica Maria Sas
a ajuns exploratoarea izvoarelor Nilului,
apoi Lady Florence Beker,
în cercurile înalte ale societãþii britanice.
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faþa pericolelor din sãlbãticie. Samuel a
trebuit sã se confrunte cu dificultãþi nenumãrate: blocarea râului în sud, ostilitatea
funcþionarilor interesaþi în comerþul cu sclavi,
opoziþia armatã a localnicilor, dar el a reuºit
sã punã bazele unei administraþii civilizate.
La Cairo, Sir Samuel White Baker a primit
gradul de Paºã ºi de maior-general în armata
otomanã, în comandamentul sãu fiind 1700
de ostaºi egipteni. Datoritã inteligenþei ºi
cunoºtinþelor despre mentalitatea otomanã
pe care le avea românca, cei doi au obþinut
rezultate impresionante. Sir Samuel a devenit
chiar ºi guvernator peste un teritoriu din
Uganda ºi din Sudan. La expirarea mandatului sãu, soþii Baker s-au întors în Anglia
unde au cumpãrat conacul de la Sandford
Orleight, din Devon, care le-a devenit
reºedinþã. Dar societatea aristocraticã
londonezã a secolului XIX nu era pregãtitã
sã o primeascã pe Florance cu braþele
deschise, în ciuda reputaþiei sale de
companioanã a soþului sãu în expediþiile
britanice ºi a talentului sãu nativ în
stãpânirea limbilor strãine
Au plecat sã exploreze alte þinuturi din
Cipru, Africa, Japonia, India ºi Munþii
Rocky. În aceastã perioadã au scris ºi
publicat mai multe cãrþi despre expediþiile la
care au participat.
În 1916, dupã o viaþã incredibilã, lady
Baker moare, iar cotidianul The Times scria:
Lumea n-a bãgat de seamã. ªtirea morþii
Lady Baker a trecut pe locul doi. Pentru
cã în ziua în care Lady Baker a trecut în
nefiinþã, 8 oameni au fost uciºi la Verdun.
Din pãcate, povestea unei foste sclave, care
a scãpat din harem ºi a explorat Africa 
(continent încã necunoscut în totalitate 
n.a.) -, a cãlãtorit în lumea largã alãturi
de iubirea ei, a pãrut un lucru mai puþin
important. Când a murit, avea 74 de ani ºi
a fost îngropatã alãturi de soþul ei, care
decedase mai devreme cu 23 de ani, în urma
unui atac de cord, la vârsta de 71 de ani.
El a fost un mare explorator ºi vânãtor
de elefanþi, rinoceri, cãprioare, mistreþi, elani,
urºi, tigri ºi bivoli. Samuel Baker a fost o
reputatã personalitate victorianã, un pionier
în istoria vânãtorii moderne, atât prin faptele,
cât ºi prin lucrãrile sale. El a fost mândru de
originea sa britanicã ºi a fost un promotor
al virtuþilor neamului sãu, un luptãtor
convins împotriva sclaviei. El a fost
incinerat ºi cenuºa lui a fost depusã în casa
familiei Baker de la Grimley. Toatã experienþa
lor ca exploratori a fost consemnatã în multe
cãrþi: Ismailia, Wild Animals, Ways, In
Darkest Africa.
Astfel, prima femeie explorator din lume,
transilvãneanca Florica Maria Sas, ne lasã
moºtenire povestea absolut tulburãtoare a
vieþii sale în paginile cãrþilor pe care le-a scris
împreunã cu soþul sãu, exploratorul Samuel
Baker. Poate cineva va traduce aceste cãrþi
importante ale aventurii omului pe planetã
ºi în limba românã ºi poate acum Florica
Maria Sas îºi va gãsi un loc de cinste în
paginile cãrþilor de geografie din România,
aºa cum meritã cu adevãrat.

Sir Samuel White Baker a primit
gradul de Paºã ºi de maior-general
în armata otomanã

