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ACT ȘI FAPT CULTURAL, 
LA ROȘIEȘTI ȘI VASLUI

Esen�a: primarul din Roșiești reușește să aducă
mari personalită�i în comună, să determine un Simpozion
Na�ional  la Vaslui. Tema: aniversarea a 250 de ani de la
nașterea lui Veniamin Costachi, fost mitropolit și
caimacam (în 3 rânduri) al Moldovei. Realizarea:
Biblioteca jude�eană Vaslui, vineri 29.06.2018, sub
conducerea Consiliului Jude�ean (implicat atât
președintele D. Buzatu, cât și vicepreședintele V.
Mariciuc), organizator, prestigiosul director Gelu Voicu
Bichine�, ROȘIEȘTI – sâmbătă, 30 iunie 2018.

Cităm din Invita�ia primită: „În urmă cu 250 de
ani, în anul 1768, în satul Roșiești, jude�ul Vaslui sa
născut Veniamin Costachi, cel care avea să devină
mitropolit al Moldovei, cărturar și traducător,
organizator de școală românească, ”Luminător al
Moldovei”.

Consiliul Jude�ean, Biblioteca Jude�eană
”Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui, Parohia Roșiești,
Școala Gimnazială ”Veniamin Costachi” Roșiești și
Consiliul Local Roșiești organizează în zilele de 29 –
30.06.2018 o serie de manifestări care au scop cinstirea
memoriei acestui deschizător de drumuri.

Acum, în anul centenarului Marii Uniri avem
plăcerea să vă invităm să ne fi�i alături la aceste
evenimente de înaltă trăire spirituală și patriotice, care
serbează o treaptă a devenirii noastre na�ionale.

Cu aleasă pre�uire:
Primăria și Consiliul Local Roșiești, jud.

Vaslui„

Vasile Mariciuc, vicepreședintele Consiliului
Jude�ean Vaslui: „Cred că Veniamin Costache poate fi
plasat în primii 10 români care au contribuit foarte mult
la modernizarea societă�i românești. A fost o
personalitate complexă, pragmatică și care a reac�ionat
pe  multiple direc�ii. Pot aminti aici că a fost întemeietor
de școală românească, a sus�inut foarte mult traducerile,
a dotat cu tipografii centrele de traduceri. De asemenea a
trimis tineri români la școală pentru a pune bazele
învă�ământului românesc. De asemenea trebuie să
amintim faptul că a pus piatră de temelie a Catedralei
Mitropolitane din Iași. La Roșiești vom afla de la invita�ii
noștri de marcă informa�ii mult mai concludente dar pot
să amintesc că activismul său aproape debordant a fost și
unul cu efecte în plan laic pentru că de două ori prin
împrejurările de atunci a fost și caimacan al Moldovei
adică loc�iitor al Domnului. A fost un om extrem de
vertical care nu a ezitat să facă un pas înapoi atunci când
împrejurările contraziceau convingerile lui profunde
după cum a fost și un luptător neobosit pentru că nu au
existat niciodată situa�ii de restriște să nu �ină legătura cu
patrio�ii români și să îi sprijine în lupta pentru eliberarea
na�ională.

Evenimentul va fi organizat prin intermediul
Bibliotecii Jude�ene, avândul ca partener pe
reprezentatul de frunte al unită�ii administrativteritori
ale, domnul primar Anea. 

Vineri la ora 14 va avea loc un simpozion
na�ional dedicat culturii ca factor de unitate na�ională în
anul centenarului. La acest simpozion participă domnul
Academician Răzvan Teodorescu, dl.  Academician
Valeriu Matei, dl. prof. Cătălin Turliuc, de asemenea al�i
oameni care sunt reprezentan�i ai culturii noastre
Vasluiene. Șia anun�at de asemenea prezen�a și domnul
senator și academician Hadârcă. 

La Roșiești între orele 09.00 și 9.30 la Biserica

„Pogorârea Sfântului Duh” se vor întâlni invita�ii care
vor veni cu o zi înainte și cei care se vor deplasa direct
acolo. Apoi vom avea un moment de parastas și
dezvelirea unei plăci comemorative la Școala „Veniamin
Costache”. De acolo ne vom deplasa către troi�a din cen
trul satului pentru a cerebra o slujbă de sfin�ire a aces
teia. Momentul va fi marcat de corala Fantasia. Ulterior
ne vom întrepta către Căminul cultural unde va avea loc
verisajul unei expozi�ii de filatelie și medalistică și unde
va începe simpozionul propriu zis. La acest simpozion
sunt de asemenea participan�i cei pe care iam amintit,
invita�i de marcă to�i, protopopi, stare�i. Sperăm să fie un
moment reușit așa cum lam gândit. Ne dorim o
participare pe măsură și așteptăm rezultatele finale.”

Florin ANEA, primarul comunei Roșiești:
„Veniamin Costache este legat de comuna Roșiești. Ideea
organizării unui astfel de simpozion a apărut anul trecut
când domnul director al școlii care poartă numele de
Veniamin Costache mia adus aminte că în 2018 se
împlinesc 250 de ani de la nașterea mitropolitului. Am
îmbră�ișat ideea aceasta și împreună cu preotul paroh am
creionat organizarea unui eveniment. Am făcut
deplasarea la Consiliul Jude�ean unde am găsit un sprijin
enorm. Împreună cu Consiliul Jude�ean și cu Biblioteca
Jude�eană acest eveniment sa creionat mult mai amplu pe
măsura valorii pe care de fapt avuto Veniamin Costache.
Ca și reprezentant al administra�iei locale am militat și
voi milita întotdeauna către valori. Veniamin Costache
întradevăr este o valoare a culturii românești și dacă a
fost dat de la Dumnezeu să se nască la Roșiești cu atât
mai mult pentru noi, localnicii, este o mândrie. Vreau să
vă reamintesc faptul că de la Roșiești au mai plecat nume
mari, nu numai Mitropolitul Veniamin Costache  ci și neu
rohirurgul Dumitru Bagdasar care a pus bazele în
neurochirurgia românească, filozoful Nicolaie Bagdasar,
fratele lui Dumitru Bagdasar, Gheorge Săulescu – poet,
publicist, prof. Agachi. Vom avea momente pentru fiecare
și îi vom scoate în valoare, pentru că eu consider că la
momentul actual valorile sunt din ce în ce mai pu�ine și
avem nevoie de modele. Unul dintre modele este și
Veniamin Costache. Evenimentul se va organiza așa cum
a anun�at și domnul vicepreședinte Mariciuc cu primirea
invita�iilor, cu primirea Episcopului la Biserica
Pogorârea Sfântului Duh din Roșiești, cu deplasarea la
Școala gimnazială unde se află bustul lui Veniamin
Costache. Apoi facem deplasarea în centrul satului unde
se va sfin�i o frumoasă troi�ă și apoi la Căminul cultural
unde se va desfășura evenimentul propriu zis. Pentru noi
ca și administra�ie locală este un moment de mare
încărcătură sufletească. Sunt primar la primul mandat și
deja mă confrunt cu niște evenimente pe care mi leam
dorit și îmi doresc din toată inima să iasă așa cum
trebuie. Am trimis invita�ie către majoritatea primarilor
din jude�ul Vaslui, către senatori, repezentan�i ai
parlamentului României. Eu sper să fie o atmosferă
frumoasă. Vom afla lucruri interesante. Și eu, fiind din
zonă, știam de Veniamin Costache, că există un bust la
școala din centru, dar mai multe lucruri, nu. Invita�ii pe
care îi avem o să ne aducă la cunoștin�ă lucruri într
adevăr foarte interesante. Acest simpozion se desfășoară
în anul centenarului, un eveniment de  mare bucurie
pentru noi că sa întâmplat ca acești 250 de ani de la
nașterea Mitropolitului să fie în anul centenarului Marii
Uniri. Eu vă aștept și la fa�a locului pentru a afla lucruri
frumoase.”

UZINELE DE MIERE  (15)
Apicultura pastorală

În aceste zile stupinele sunt deplasate la pădurile unde predomină
teiul. În zonă avem pădurile de la Dobrina  şi Voloseni Huşi.

O prisacă pentru a fi mult mai rentabilă trebuie mutată în mai multe
locuri cu baze melifere mai bogate.Începând din primăvară, stuparii pot muta
familiile de albine: în luncile  de sălcii ale bălţilor, după terminarea nectaru
lui de aici, prisaca se poate muta în livezile  cu pomi fructiferi, urmează în
luna Mai vizita la masivele de salcâm iar in Iunie, stupinele se pot muta la
şesurile cu fâneaţă abundentă şi culturile de  furaje artificiale,  spre sfârşitul
lunii Iunie la pădurile unde predomină teiul, după tei urmează tarlalele de
floarea soarelui. În lunile August şi Septembrie stupinele se pot muta la
munte, unde flora este capabilă să secrete la maximum polen şi nectar. Mai
nou mulţi stupari deplasează familiile de albine la culturile de sparcetă şi
lucernă. Mierea de rapiţă are o nuanţă de iute la gust iar mierea de lucernă
cristalizează foarte repede. Albinele se acomodează uşor cu noile decoruri.
Unii stupari susţin că albinelecre  duse în pastoral, sunt mult mai active, decât
atunci când prisaca rămâne pe aceleş loc. Albinele sunt ca şi oamenii, care
ajunşi întrun loc unde îl aşteaptă avuţii şi izvoare mari de câştig se grăbesc
să le adune, cât mai curând şi în cât mai mari cantităţi.

După fiecare deplasare a familiilor de albine la bazele melifere se
ralizează extracţia de miere. În felul acestase obţin sortimentele de miere:
mierea de salcâm, miere de tei, miere polifloră etc  Mai menţionăm faptul
cădeplasarea stupinii în pastoral nu este o practică modernă. Sunt documente
care relevă practicarea pastoralului cu mii de ani în urmă.

Egiptenii îşi încărcau stupinele pe plute special amenajate unde
fiecare stup avea locul lui şi plecau în susul apei, începând de la gurile Nilului
şi până la cataracte de unde se întorceau. O astfel de călătorie dura 23 luni.
Albinele culegeau polen şi nectar de la florile din zonele prin care treceau. La
fel stau lucrurile şi astăzi. Aceeaşi practică are loc şi în China pe marile fluvii
ale lor. În zilele noastreşi în România stupăritul pastoal a luat o mare
amploare..Stupinile sunt deplasate la bazele melifere cu ajutorul maşinilor pe
şoselele moderniyate sau mai noustupinele sunt organizate în PAVILIOANE
APICOLE, care se pot deplasa mai repede şi mai comod.

Transportul unei prisăci primitive pe apele Nilului. 
În antichitate. (Alfonderi)

Mierea de albine din nectarul de la tei.
Mierea de albine contine enzime : invertaza , amilază, catalază , acizi

organici: lactic, gluconic, saruri minerale:fier,potasiu,calciu,fosfor.
Stimuleaza pofta de mâncare si faciliteaza digestia, imbunătăţeşte

activitatea inimii, ficatului, creste procentul de hemoglobina din sange.
Are proprietăţi antibacteriene.
Conţinut energetic :3000 Kcal/kg. 
Datorita naturaletii sale, mierea de albine cristalizeaza in timp.

Aceasta nu îi afecteaza calitatile. Daca se prefera lichida, se va incalzi mo
derat (max 40 gr), pe baie de apa
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