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Anuarul Presei Sălăjene 2010 apare, și în acest an, cu sprijinul Consiliului 
Judeţean Sălaj. Mulţumim! Ca și tuturor, sponsori și prieteni, care ne-au ajutat 
să organizăm a patra ediţie a Galei Presei Sălăjene, cât și publicaţia de faţă. Spre 
deosebire de ediţia 2009, o surpriză, sperăm plăcută: Anuarul Presei Sălăjene 2010 
este multimedia, pe lângă partea de articole apărute în ediţiile tipărite ale ziarelor 
și revistelor sălăjene, conţinând și un dvd cu emisiuni radio - tv realizate de ziariști 
membri ai Asociaţiei Jurnaliștilor din Sălaj.

A patra ediţie a Galei Presei Sălăjene și Anuarul Presei Sălăjene 2010 vă aduc 
în atenţie mass-media sălăjeană așa cum este. Acesta e, de fapt, și rolul Anuarului, 
de a prezenta materiale așa cum au apărut ori au fost difuzate. Așa că, pentru a fi 
clare lucrurile: responsabilitatea pentru articolele/emisiunile cuprinse în această 
publicaţie aparţine exclusiv autorilor.

Păcat că nu toţi jurnaliștii sălăjeni au răspuns chemării noastre de a trimite 
materiale pentru Anuar, invocând diverse... Oare chiar nu este clar că „numai 
împreună putem reuși”? Să facem noi selecţia anul viitor?...

Daniel SĂUCA
Preşedintele Asociaţiei Jurnaliştilor din Sălaj

Anuarul Presei Sălăjene și Gala Presei Sălăjene sunt, deja, două evenimente 
importante ale judeţului. Le susţinem și în acest an pentru că între administraţia 
publică și mass-media sălăjene merită să existe relaţii de colaborare, dar și pentru 
că ambele evenimente scot în evidenţă o necesară normalitate: aceea că, în aceste 
vremuri, pline de „știri de la ora 5”, totuși, eforturile administraţiilor locale și 
judeţene și ale presei locale pentru reconstrucţia societăţii sunt reale. Mizez pe 
continuarea acestor eforturi, pe corectitudine și transparenţă din partea ambelor 
părţi. 

Felicitări Asociaţiei Jurnaliștilor din Sălaj pentru implicarea în viaţa 
comunităţii! Succes pe mai departe!

Tiberiu MARC
Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj
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Urgenţa - locul în care viaţa 
se măsoară în secunde

Zeci de cazuri ajung zilnic la Unitatea de Primire a Urgenţelor din cadrul Spitalului 

Judeţean. Nu toate sunt urgenţe majore, dar fiecare persoană vine cu câte o du-

rere. Medicii şi asistentele sunt mereu în priză. S-au angajat să salveze vieţi, au 

depus un jurământ, iar acum trebuie să facă faţă. 

Orele trec altfel în Unitatea de Primire a Urgenţelor. Ziua nu e zi, noaptea nu e noap-
te, cei care lucrează aici sunt prinși într-un iureș permanent. Pacienţii vin mereu, indiferent 
de vreme, de oră sau de faptul că, poate, medicii sunt obosiţi după o gardă grea. Unii bol-
navi stau în sală și așteaptă să fie consultaţi, dar au prioritate cazurile grave. Cele pentru 
care fiecare minut conteaza. Mulţi nu înţeleg. Iar atunci când au de așteptat, se enervează. 
Cei peste 70 de oameni care lucrează la UPU, în frunte cu dr. Silviu Lădariu, singurul me-
dic specialist în medicină de urgenţă pe care îl are Spitalul Judeţean, s-au obișnuit deja cu 
nopţile albe, cu situaţiile limită sau cu lupta permanentă cu moartea. La fel cum s-au obiș-
nuit și cu pacienţii recalcitranţi, boschetarii sau cu cei care ajung aici în stare de ebrietate. 
Cu siguranţă însă, câteva ore petrecute pe holurile Urgenţei, unde un minut poate însemna 
diferenţa între viaţă și moarte, îţi pot schimba atitutidea și felul de a gândi.

Urgenţă supraaglomerată

Aproape 8.000 de sălăjeni au trecut în acest an pragul Unităţii de Primire a Urgenţelor 
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău. Medicii nu mai fac faţă, pacienţii așteaptă 
minute în șir pentru a fi consultaţi, iar nervii sunt întinși la maxim de ambele părţi. Iar 
acest lucru se întâmplă pentru că, spune șeful UPU, peste 80 la sută din cazurile pe care le 
văd zilnic nici nu ar avea ce căuta aici, locul lor fiind mai degrabă în cabinetele medicilor 
de familie sau în alte secţii ale Spitalului. „Unitatea de Primire a Urgenţelor este supraaglo-
merată, iar personalul care lucrează aici este supus unei presiuni enorme. Oamenii s-au 
obișnuit să vină aici pentru orice durere, în loc să se prezinte la medicul de familie, așa cum 
ar fi normal. În plus, majoritatea aștepată să fie trataţi imediat cum ajung, chiar dacă văd 
că de multe ori, văd că suntem prinși până peste cap cu urgenţele majore. Cu oameni care 
au într-adevăr nevoie de îngrijiri medicale. Și atunci normal că se ajunge să se aștepte în 
Urgenţă cu orele. Să nu uităm că sunt și anumiţi pași de urmat. Trebuie făcute investigaţii 
și trebuie așteptate rezultatele analizelor. Nu e ca și cum ai lua în mâna bagheta magică a 
lui Harry Potter și ai rezolva un caz. Iar oamenii nu înţeleg, iar unii devin recalcitranţi și 

Bianca Băican
Sălăjeanul
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agresivi. Nu înţeleg că nici nou nu suntem superoameni. Că nu putem vedea cinci pacienţi 
o dată. Din păcate, Urgenţa este văzută tot mai mult ca un dispensar gratuit, cu program 
non stop”, ne-a declarat dr. Silviu Lădariu, șeful UPU. 

Raiul boschetarilor

Iarna este și mai rău. Pentru că, în momentul în care temperaturile scad, cetăţenii 
binevoitori ai Zalăului, înduioșaţi de mogâldeţele de sub zăpada așternută printre blocuri, 
în care ghicesc vreun bătrân căruia cu o zi înainte i-au dat un leu, cheamă ambulanţa. Chiar 
dacă nu au nicio afecţiune care să necesite intervenţia cadrelor medicale, personalul de pe 
salvări își face datoria, iar oamenii străzii sunt transportaţi la singura unitate din judeţ unde 
sunt primiţi necondiţionat - la Unitatea de Primire a Urgenţelor. La fel se întâmplă și cu 
persoanele aflate în stare de ebrietate. „Majoritatea acestor persoane nu au nicio problemă 
din punct de vedere medical. Sunt cazuri sociale. Atât. Iar ambulanţa nu îi poate lăsa în 
stradă. Așa că, îi aduc aici. Mai ales că cei aflaţi în stare de ebrietate nici nu sunt primiţi la 
Adăpostul de noapte. Și, din păcate, tot mai multe persoane ajung la noi după ce au consu-
mat băuturi alcoolice în exces. Iar unele au chiar și 14 ani. Dar câte sevraje alcoolice am vă-
zut la Urgenţă din mai 2009 de când am venit la Zalău, nu am văzut în 11 ani de SMURD”, 
ne-a mărturisit șeful UPU.

Prea puţini oameni

Din cele 71 de persoane care lucrează la Unitatea de Primire a Urgenţelor doar patru 
medici. Însă numai unul singur este specialist în medicină de urgenţă. Prea puţini, având 
în vedere numărul mare de cazuri care ajung zilnic aici. Ar mai fi nevoie de cel puţin 40 
de persoane pentru ca lucrurile să meargă bine, în condiţiile în care fiecare tură de 12 ore 
e acoperită de câte 14 oameni. „Avem probleme cu personalul. Am mai avea de cel puţin 
40 de oameni pentru ca Urgenţa să funcţioneze așa cum trebuie. Medicii fac cu greu faţă 
programului zilnic, iar asistentele au adunat până acum luni de zile de libere. Zeci de oa-
meni trec pragul Urgenţei în fiecare zi. Iar de la începutul anului au fost aproape 8.000 de 
persoane. Avem nevoie de doctori, asistente, infirmiere, brancardieri și asistenţi sociali”, a 
precizat dr. Silviu Lădariu. Din fericire, criza financiară nu a ajuns încă la UPU. „Nu avem 
probleme nici cu materialele sanitare, nici cu banii. În celelalte secţii ale Spitalului însă, 
lucrurile stau cu totul altfel”.

UPU-SMURD

Începând din acest an, Serviciul Mobil Urgenţe Reanimare și Descarcerare 
(SMURD) va fi funcţional și în Sălaj. Dar, deși va funcţiona pe lângă Inspectoratul pen-
tru Situaţii de Urgenţă „Porolissum”, SMURD-ul va fi coordonat chiar de către dr. Silviu 
Lădariu. De altfel, șeful UPU are 11 ani de experienţă ca medic în cadrul SMURD. „Mă 
bucur că în sfârșit și Sălajul va avea un Serviciul Mobil Urgenţe Reanimare și Descarcerare, 
mai ales că este unul dintre puţinele judeţe care nu au implementat acest program, devenit 
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naţional. Și mă bucur și mai mult că am putut ajuta și eu la înfiinţarea acestui serviciu, 
având în vedere că am lucrat 11 ani va voluntar la SMURD.Toate elementele de înfiinţare, 
coordonare și colaborare vor fi între Urgenţa Spitalului Judeţean și Inspectoratul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj. Astfel, Unitatea de Primire a Urgenţelor se va transforma 
în UPU-SMURD, ceea ce ne va aduce fonduri în plus de la Ministerul Sănătăţii. Iar această 
transformare este importantă și din punct de vedere al clasificării unităţilor spitalicești”, a 
precizat singurul medic specialist în medicină de urgenţă pe care îl are Spitalul Judeţean. 
De altfel, în Sălaj sunt doar doi astfel de doctori – Silviu Lădariu și dr. Nicolae Iuhas, de la 
Serviciul Judeţean de Ambulanţă Sălaj. „SMURD-ul intervine la toate urgenţele majore, 
ce pune viaţa unei persoane în pericol. Iar aici vorbim despre accidente rutiere, explozii, 
accidente de muncă, electrocutări, stări de inconstienţă ce includ și stopurile cardiorespi-
ratorii, suspiciuni de infarct, insuficienţe respiratorii acute și nu în ultimul rând, acciden-
te cu multiple victime. Iar odată pacientul stabilizat, va fi transportat obligatoriu la UPU 
pentru continuarea îngrijirilor medicale, pentru că acesta este regula SMURD. Trebuie să 
spunem că nu luăm pâinea nimănui și că SMURD-ul nu va anula niciunul din serviciile 
de până acum. Încercăm doar să punem pe picioare un serviciu special și performant, care 
să completeze ceea ce există deja și să scurteze timpii de reacţie. Iar aici vorbim despre o 
colaborare cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă, nu o înlocuire a acestuia”, a precizat șeful 
Urgenţei. 

Primii pași

Pentru început, Sălajul va avea două echipaje SMURD. Unul în Zalău și un altul în 
Ileanda. Primii 18 oameni sunt în curs de formare. Asta înseamnă că un echipaj e acoperit 
deja „În fiecare ţară civilizată, pompierii sunt cei care dau primul ajutor. Sunt instruiţi să 
fie paramedici. Să ţină omul în viaţă până ajunge medicul. Să știe să facă o resuscitare. Nu 
să trateze sau să scrie reţete. Asta încercăm și noi să facem. Iar primul echipaj, care în mod 
normal de format din 12 oameni, deși ideal ar fi să avem 16, pentru că mai sunt și concedii, 
e pregătit deja. Raed Arafat ne-a asigurat că în momentul în care noi suntem pregătiţi, vom 
primi două mașini pentru început. Încet încet însă, SMURD-ul se va dezvolta. Lt. Col. 
Adrian Chichișan, șeful ISU Sălaj, dorește să fie câte un echipaj de prim ajutor în cadrul 
fiecărei subunităţi de pompieri. Iar în Zalău va exista în viitor și un echipaj de terapie in-
tensivă mobilă. Singura problemă sunt însă o reprezintă lipsa medicilor. Legea spune că pe 
terapia intensivă mobilă, adică echipajul SMURD cu medic, numai medicii cu specializare 
în urgenţă și terapie intensivă care muncesc în UPU pot lucra. În cel mai bun caz, în 3-4 
ani vom fi trei specialiști în urgenţă în Spital, însă sperăm să primim sprijin de la Cluj“, ne-a 
spus dr. Silviu Lădariu.

2 % pentru SMURD

Și sălăjenii pot sprijini Serviciul Mobil Urgenţe Reanimare și Descarcerare. Tot ce 
trebuie să facă e să redirecţioneze doi la sută din impozitul pe venit în conturile SMURD. 
Și asta până cel mai târziu în 15 mai. „Am început și noi campania de doi la sută. Astfel, 
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fiecare cetăţean poate dirija doi la sută din impozitul pe venit pentru dotarea serviciului 
judeţean de intervenţie de urgenţă. O ambulanţă dotată pentru acordarea primului ajutor 
ajunge să coste 90.000 de euro, iar cea pentru terapie intensivă mobilă, 160.000 de euro. 
Banii care se vor strânge vor fi destinaţi exclusiv dotării și întreţinerii mașinilor ”, ne-a spus 
dr. Silviu Lădariu.

Dr. Silviu Lădariu, medic specialist în medicină de urgenţă, a venit să lucreze în 
Unitatea de Primire a Urgenţelor din cadrul Spitalului Judeţean în mai 2009. Iar din 1 mar-
tie 2010 a devenit șeful UPU. Are 11 ani experienţă ca medic în cadrul SMURD Cluj și 
știe exact ce înseamnă medicina de urgenţă. „Îmi place ceea ce fac. Medicina de urgenţă 
e o specialitate spectaculoasă, cu multa adrenalină, care însă te consumă extraordinar de 
mult. În UPU totul este alert, tot timpul apare câte ceva nou, patologia este diversificată. 
Datoria noastră e ca mai întâi să stabilizăm pacientul, iar abia apoi să chemăm specialistul. 
Niciodată altfel. Uneori, mai salvăm și vieţi. Iar satisfacţie mai mare decât asta, nu există”, a 
declarat dr. Silviu Lădariu, șeful UPU.

Sălăjeanul, 16 martie 2010

Secrete bine păzite!

Desfiinţarea unor paturi din spitalele sălăjene este subiect tabu pentru autori-

tăţile din sănătatea judeţeană. Conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj 

refuză să vorbească pe această temă, susţinând că nu ştie despre câte paturi ar 

fi vorba. De partea cealaltă însă, prefectul Vegh Alexandru spune că, potrivit unei 

informări primite de la DSP Sălaj, în cadrul vizitei pe care subsecretarul de stat 

Raed Arafat a făcut-o în Sălaj, la începutul lunii martie, s-a discutat inclusiv despre 

acest subiect, la mijloc existând cifre concrete. Potrivit unor surse abilitate, care 

însă au preferat să îşi păstreze anonimatul, spitalele din Sălaj ar putea pierde 

aproximativ 120 de paturi. 

Că sistemul sanitar e prost condus o știe toată lumea. Că printre cauze se numără nu 
doar lipsa banilor pentru medicamente și aparatură, ci și proasta alocare a resurselor, iar e 
lucru cunoscut. Așa că, dacă tot nu poate aduna mai mulţi bani, Ministerul Sănătăţii a decis 
să stopeze din risipă, reducând numărul de paturi din spitale, cu precădere din secţiile care 
nu au pacienţi pe măsura fondurilor cheltuite. Numai că, în vechea tradiţie românească 
și a lipsei de transparenţă, ridicată de către unii directori la rang de politică instituţională, 
autorităţile implicate în acest proces – DSP Sălaj, refuză să vorbească despre cifre concrete, 
motivând nu doar că „încă nu s-a luat nicio hotărâre oficială”, ci și că în timpul întâlnirii cu 
Raed Arafat „nu s-a discutat despre cifre concrete”. Ciudat însă, mai ales că după vizitele 
efectuate de către reprezentanţii MS în teritoriu, conducerile direcţiilor de sănătate din 
majoritatea judeţelor ţării au vorbit public despre prosibilele reduceri de paturi din spitale-
le publice. În plus, având în vedere însă și faptul că prefectul judeţelui Sălaj susţine cu totul 
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altceva, directorul DSP Sălaj mizează probabil că o dată decizia luată de minister, va fi prea 
târziu pentru a se mai putea schimba ceva.

Întâlnirea cea de taină

La începutul lunii martie, o delegaţie a Ministerului Sănătăţii, condusă de către sub-
secretarul de stat Raed Arafat, s-a aflat în Zalău, pentru a verifica în teren fișele de evalu-
are a unităţilor cu paturi din Sălaj întocmite de către managerii spitalelor și evaluate de 
Comisia Judeţeană de analiză a unităţilor sanitare cu paturi, o altă etapă în procesul de des-
centralizare a sistemului sanitar. Discuţiile legate de posibilele schimbări ce ar putea avea 
loc în unităţile spitalicești sălăjene s-au purtat la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj, 
echipa ministerială întâlnindu-se atât cu directorul Ligia Marincaș, cât și cu directorul eco-
nomic al instituţiei, Elisabeta Ionescu. „În discuţie a fost luată fiecare unitate sanitară cu 
paturi din judeţ, pe fiecare secţie și compartiment. S-au analizat indicatorii de utilizare a 
paturilor, precum și măsurile de eficientizare a unităţilor sau a compartimentelor”, ne-a 
declarat după întâlnire Mihai Cheșeli, purtătorul de cuvânt al DSP Sălaj. 

Restul e tăcere

Deși am încercat în repetate rânduri să aflăm câte paturi ar putea pierde spitalele 
din Sălaj, conducerea Direcţiei de Sănătate Publică a refuzat să dea un răspuns concret. 
Ligia Marincaș susţine că nu știe nimic nici despre numărul de paturi ce ar putea fi reduse, 
spunând că această responsabilitate îi aparţine comisiei de evaluare. Și asta în condiţiile 
în care în majoritatea judeţelor ţării directorii direcţiilor de sănătate publică au organizat 
conferinţe de presă în care au vorbit despre măsurile ce ar putea fi luate, inclusiv despre re-
ducerea numărului de paturi din spitale, oferind cifre concrete în acest sens, reprezentanţii 
DSP Sălaj au susţinut și susţin în continuare că discuţiile purtate cu Raed Arafat nu au vizat 
astfel de aspecte și nici nu s-a vorbit despre vreo decizie. Totuși, directorul Ligia Marincaș 
recunoaște că s-au făcut anumite propuneri, care însă nu au nicio legătură cu reducerea 
numărului de paturi. „Noi am făcut alt gen de propuneri ce ţin de sistemul sanitar. Dacă 
vor fi făcute anumite reduceri de paturi nu știm, pentru că evalurea unităţilor din Sălaj nu 
este gata. În plus, o astfel de decizie va fi luată și în funcţie de realitatea pe care echipa mi-
nisterială a găsit-o în teren”, a precizat directorul DSP Sălaj. Ciudat însă cum în Maramureș 
de exemplu, rezultatul evaluării a ajuns la DSP în cursul săptămânii trecute. Ba mai mult, în 
cadrul Comisiei de Dialog Social, ce a avut loc vineri, 16 aprilie 2010, unul dintre subiec-
tele abordate l-a reprezentat tocmai rezultatul comisiei de evaluare a spitalelor, condusă de 
același Raed Arafat, venită în Maramureș tocmai din partea Ministerului Sănătăţii. 

Și totuși...

De cealaltă parte însă, prefectul Vegh Alexandru pare a ști mai multe. Și, paradoxal, 
informaţiile i-au fost furnizate tocmai de către conducerea DSP Sălaj. Aceeași conducere 
care, atunci când este întrebată de jurnaliști, susţine cu totul altceva. „Nu am participat 
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la acea întâlnire, însă am fost informat că numărul de paturi din unităţile spitalicești va 
scădea, aceste măsuri având drept scopt reducerea cheltuielilor și eficientizarea sistemului 
sanitar. Iar cele mai multe vor fi din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă. Din câte știu, 
s-a vorbit atunci inclusiv despre reorganizarea unor secţii, în sensul că ar putea dispărea 
câteva din cele cu adresabilitate scăzută. Deocamdată însă nu am primit de la Ministerul 
Sănătăţii niciun răspuns oficial”, a precizat Vegh. De altfel, prefectul judeţelui Sălaj a vorbit 
despre reducerea numărului de paturi imediat după vizita lui Raed Arafat în Zalău. „A fost 
analizată situaţia fiecărui spital în parte, în vederea eficientizării activităţii și a demarării 
procesului de descentralizare. S-a vorbit și despre reducerea numărului de paturi din unele 
secţii și spitale, propunându-se chiar și un set de măsuri, ce vor fi făcute publice la momen-
tul potrivit”, declara atunci Alexandru Vegh. 

Toată lumea așteaptă

Nici managerii spitalelor din Sălaj nu știu mai multe despre acest subiect. Spre deose-
bire de ce s-a întâmplat în alte judeţe, aceștia nu au participat la întâlnirea dintre delegaţia 
ministerială și conducerea DSP Sălaj. „Nu am participat la acea întâlnire, așa că, nu știu ce 
s-a discutat. Eu sunt curios însă când vom afla oficial câte paturi au fost reduse – înainte de 
semnarea contractului cadru pe 2010, având în vedere că structura unei unităţi este extrem 
de importantă în acest proces, sau înainte de a fi transferaţi autorităţilor judeţene”, a decla-
rat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău. „Cu mine nu s-a discutat despre o po-
sibilă reducere, deși așa ar fi fost corect. Ca manager, ar trebui să știu despre ce e vorba, mai 
ales că suntem cel mai mare spital din Sălaj. Din punctul nostru de vedere și din analiza pe 
care am făcut-o la nivel de unitate, ţinând cont de toţi parametrii, am putea renunţa la apro-
ximativ 30 de paturi. Însă nu mai mult”, a adăugat Ioan Mureșan. Și ceilalţi manageri s-au 
declarat nemulţumiţi că nu au fost consultaţi sau informaţi cu privire la discuţiile purtate 
între Raed Arafat și conducerea DSP. Ba mai mult, există voci care acuză autorităţile impli-
cate de lipsă de transparenţă. Chelement Hodiș, liderul filialei Sălaj a sindicatului Sanitas, 
susţine că lucrurile au fost făcute încă o dată „pe din dos”. „Și de data aceasta se pare că 
totul se face pe din dos. Înţeleg că Ministerul Sănătăţii s-a angajat probabil să eficientizeze 
spitalele înainte de a le transfera autorităţilor locale și judeţene. Îmi pare rău însă că această 
reorganizare a sistemului sanitar nu se face transparent. Și ne mai întrebăm atunci de ne 
pleacă medicii în străinătatate și de ce lucrurile nu merg bine în sănătate...”, ne-a declarat 
Hodiș. Nici în privinţa numărului de paturi ce ar putea fi reduse din spitalele sălăjene lide-
rul Sanitas nu știe mai multe. „La întâlnirea cu Arafat nu am fost nici măcar formal invitaţi. 
Iar după aceea, nimeni nu ne-a spus despre ce anume s-a discutat. Așa că, nu știm nimic 
despre propunerile care au ajuns la minister. Am aflat și eu de la colegii mei din ţară că 
lucrurile privind reducerea numărului de paturi au fost clarificate de către autorităţi în ma-
joritatea judeţelor. Toată lumea știe despre câte paturi în minus este vorba. Ba mai mult, la 
spitalul din Caracal angajaţii au protestat astăzi (ieri n.r.), nemulţumiţi de numărul mare de 
paturi ce vor fi desfiinţate. La noi însă, nimeni nu știe nimic. Iar dacă acum se întâmplă asta, 
când va veni decizia de la MS, va mai putea cineva schimba ceva? Cu siguranţă că nu...”, a 
concluzionat liderul Sanitas.    
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La alţii se poate!

Potrivit mass-media locale, în judeţele limitrofe Sălajului, direcţiile de sănătate pu-
blică au prezentat cifre concrete referitoare la reducerea numărului de paturi. Astfel, dacă 
spitalele din Mureș ar putea rămâne fără 490 de paturi, Clujul și Bihorul ar putea pierde 
câte 400, Maramureșul 300, iar Satu Mare, 175.

- Sălăjeanul , 22 aprilie 2010

Femeia conduce!
O campanie în care Sălăjeanul și-a propus să vă prezinte femeile de suc-
ces din Sălaj, care au câștigat pariul cu prejudecăţile. Femei care nu sunt 
fragile, ci stăpâne pe propriul destin, care au reușit prin muncă, intelin-
genţă și forţe proprii.

Pia Badiu – La vita e bella

Viaţa i-a fost marcată de întâlnirea cu pictorul Ioan Sima. A fugit de idei patinate și 
a încercat să facă dialoguri culturale într-o epocă în care toată lumea făcea orice, numai 
cultură nu. Ea este Pia Badiu, creatoarea Geleriilor „Ioan Sima”...femeia care, cu mâna ei, a 
ales toate picturile donate de marele artist.

Toate în lumea asta au un preţ. Iar talentul și dragostea probabil, se plătesc cel mai 
scump, chiar dacă talentul, la rândul său, nu este răsplătit la justa valoare, iar dragostea nu 
o cumperi cu niciun preţ. Pia Badiu a renunţat la propria viaţă, pentru a se dedica Galeriei 
de Artă „Ioan Sima”...a renunţat la soţ, la fel cum a renunţat și la visul de a fi mamă. Puterea 
Piei Badiu nu constă însă în forţa și ambiţia ei, ci în intensitatea cu care a știut să ardă pen-
tru noi. Chiar dacă drept răsplată pentru sacrificiul ei nu a primit întotodeauna atât de mult 
cât ar fi meritat, femeia care și-a dedicat viaţa muzeului pe care l-a slujit o viaţă, nu va cădea 
niciodată. Numele ei va rămâne pe vecie în sufletul fiecăreia dintre noi, atât prin Galeria de 
Artă „Ioan Sima”, cât și prin creaţia ei artistică, Pia fiind și artist plastic. Acum, pensionară 
fiind, Pia merge la Galerie aproape zilnic. În încăperile pe care le-a gândit și aranjat cu pro-
pria ei mână, se simte liniștită. Lângă picturile maestrului Sima, omul care i-a fost nu doar 
mentor, ci și prieten drag, Pia Badiu se simte ca acasă.

Povestea unei galerii

Momentul care i-a marcat viaţa a fost însă întâlnirea cu maestrul Ioan Sima. Se întâm-
pla prin anii 70, când Pia lucra deja ca muzeograf la Secţia de Artă a Muzeului Judeţean de 
Istorie. „Întâlnirea mea cu maestrul  a fost determinantă. Totul a prins contur atunci...totul 
a pornit atunci, de la acea primă întâlnire. Chiar dacă Galeria a luat fiinţă ceva mai târziu”, 
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își amintește Pia. „Sima venea să viziteze Muzeul în fiecare vară...venea cu Margareta, cea 
care i-a fost soţie. Și de fiecare dată, ei făceau o ofertă de donaţie. Spuneau că voiau să 
doneze Muzeului mai multe lucrări, însă voiau și un spaţiu de expunere. Fie în Zalău, fie 
în Periceiului lui natal. După mai multe încercări, conducerea judeţului din anii 80 a decis 
că ideea nu este rea deloc, chiar dacă în acea vreme nu se obișnuia ca un muzeu să poarte 
un nume proprpiu. Însă, atât dorinţa lui ca această Galeria să îi poarte numele, la fel ca și 
dorinţa lui ca eu să mă ocup de ea cât timp voi trăi, sunt două clauze ale contractului de 
donaţie. Acum, urma doar ca maestrul să își aleagă un imobil care să îi găzduiască operele. 
Iar privirea i s-a oprit asupra imobilului de la nr.6, de pe strada Gheorghe Doja, care, de-a 
lungul vremii, a avut mai multe destinaţii – de la imobil privat, până la sediu de bancă..însă 
și alte instituţii publice din acea vreme au funcţionat aici. Acum, urma să fie demolat, pen-
tru a se construi patru benzi de circulaţie. Așa voiau unii. Însă nu le-a prea ieșit. Maestrului 
i-a plăcut terbil clădirea, pentru că, spunea el, seamănă cu un mic Rodin. S-au obţinut toate 
autorizaţiile necesare și a început reamenajarea. Au ieșit șapte săli de expunere. Iar în de-
cembrie 1980, Sima a făcut oferta de donaţie. 100 de lucrări, pe care le-am ales cu mâna 
mea. Aproape zilnic mergeam la Cluj, acolo unde locuia maestrul, și negociam la sânge, 
pentru fiecare pictură ce urma să fie expusă. Într-un final, după aproape 7 luni de muncă, 
am reușit să deschidem Galeria. Și am avut nu 100 de lucrări, ci 167. Era în 9 iulie 1981. 
La deschidere au venit artiști celebri, apropiaţi ai lui Sima, printre care și sculptorul Ion 
Irimescu. A fost un adevărat eveniment! Totul a ieșit nemaipomenit de bine. Iar maestrului 
i-a plăcut cum am gândit întreaga Galerie. Voiam ca atentia vizitatorului să se focalizeze 
simultan pe teme diferite, tehnici adiacente, genuri artistice picturale, etape de creaţie, de-
finind astfel, prin lucrări și obiecte personale, locul artistului Iona Sima între artistii plastici 
români și universali. Apoi, de-a lungul anilor, am mai adus și alte lucrări. În plus, și alţi 
artiști voiau să expună. Asta pe lângă faptul că voiam să mai etalăm și alte piese de artă pe 
care Galeria le deţinea. Așa că, spatiul s-a dovedit a fi neîncăpător. Iar în 1983, am decis să 
extindem spaţiul, cu încă opt săli. În acea perioadă, maestrul a mai donat galeriei și bibli-
oteca de artă, piese de mobilier de epocă, piese de artă populară, arhivă personală, dar și 
alte obiecte personale. Așa voia Sima să configureze o donaţie unitară, care să îi definească 
personalitatea și spriritul său artistic. Alte picturi ale lui Sima ne-au fost donate imediat 
după moartea lui, în anul 1985, de către nepoata lui din Șimleu, Maria Margareta Botezatu, 
cu care și acum mai păstrez legătura”. 

A fost odată...

Povestea Piei începe însă acum mai bine de 70 de ani. Copil unic la părinţi, Pia a 
venit pe lume într-o familie de intelectuali, cu ambii bunici preoţi. Iar nașul ei de botez a 
fost Cornel Sima, fratele pictorului Ioan Sima. „Minerva, așa o chema pe mama, a fost fiică 
de preot greco-catolic, iar bunicul din partea tatălui meu, era preot ortodox. Eu am fost 
botezată la greco-catolici. Însă dacă era să fiu băiat, eram botezat la ortodocși. Așa erau 
vremurile pe atunci. Am fost și refugiaţi. La Turda. Pentru că bunicul era ţărănist. Am stat 
acolo până în 1945. Mama a fost casnică, dar și-a făcut studiile la Blaj, însă tata a deschis 
la Zalău primul cămin de ucenici și prima școală financiară, care, în acei ani, era extrem 

Anuarul presei sălăjene 2010



- 12 -

Bianca Băican

de renumită. Toate s-au dus însă...”. Pia își amintește și acum cu nostalgie acele vremuri. 
„Zalăul tinereţii mele a fost extraordinar de frumos. Toată lumea știa pe toată lumea. Iar 
unde e acum clădirea Transilvania, era loc de promenadă. Toţi ieșeau la plimbare. Iar diver-
sele evenimente ale vremii erau organizate tot acolo. Totul era altfel atunci. Oamenii erau 
mult mai modești. Nu știam atunci de cafenele sau de ieșiri la suc...a fost o altă viaţă. Eram 
atât de naivi...scriam poezii...aveam cu totul alte ocupaţii decât tinerii din ziua de azi”. Dacă 
tinereţea i-a fost marcată de Zalăul anilor 50, copilăria i-a fost marcată de viaţa la Bozna. 
„Aici era satul natal al mamei. Și aici îmi petreceam fiecare vacanţă. Știam cum îl cheamă 
pe fiecare localnic... și acum îmi mai place să merg, deși casa copilăriei mele a fost vândută 
de către părinţi. Mai am în schimb terenuri...”. 

Un destin

Pia recunoaște că fiecare om are un destin în viaţă. Iar de ce ţi-e scris, nu poţi fugi. 
Asta a învăţat-o viaţa pe Pia. „Arta mi-a marcat întreaga viaţă. Ea a fost destinul meu...chiar 
dacă învăţam foarte bine și putea urma orice colegiu sau facultate, eu am ales să urmez o 
secţie de arte plastice. Deși, după ce am terminat liceul, am făcut și o școală sanitară. M-am 
gândit că îmi va fi de folos la un moment dat în viaţă. Iar după ce am absolvit o perioadă am 
și profesat ca asistentă medicală, pentru că nu mi-a plăcut unde am fost repartizată ca mu-
zeograf. Iar în 1971, am plecat la Muzeul Judeţean de Istorie și Artă. La Secţia de artă, mai 
exact”. Între timp, Pia s-a și căsătorit. Avea 28 de ani. Nu și-a luat niciodată numele soţul. A 
preferat să rămână Badiu. „Artiștii nu își schimbă niciodată numele”, ne-a spus Pia. Și bine 
a și făcut. Pentru că, 10 ani mai târziu, Pia avea să divorţeze. Nu s-a mai recăsătorit nicioda-
tă. Și nici nu a avut copii. „Așa a fost să fie. Căsnicia mea nu a mers, așa că nu avea niciun 
rost să ne încurcăm unul pe altul. Am ales să divorţăm. Și nu m-am mai căsătorit niciodată. 
De fapt, nu am mai avut timp. Între timp mama s-a îmbolnăvit și trebuia să am grijă de ea, 
a mai fost și povestea cu Galeria...Așa a fost și cu copiii...E adevărat  nu a fost ușor să fiu o 
femeie singură. Dar mi-am asumat alegerea. Și, chiar dacă au fost momente când am simţit 
lipsa copiilor, am mers mai departe. Și și voi continua să merg, atâtea zile câte voi mai avea”.

Amintiri și vise

Pia a condus Galeria de Artă Ioan Sima până în anul 1999, atunci când a ieșit la pen-
sie. Însă o vizitează și acum, apropape zilnic. Între acei pereţi, printre picturile celebrului 
Sima – inclusiv un portret ce o înfăţiţează, Pia își găsește liniștea. Acolo e casa ei...acolo e 
locul în care a stat mai mult decât în propria ei casă. Totul pentru a duce mai departe do-
rinţele lui Sima, pe care îl consideră și acum mentorul ei. „Momentul în care l-am întâlnit 
a fost crucial pentru viaţa mea. Era un boem...om atât de bun, de cald și prietenos. S-a 
căsătorit târziu...la 56 de ani. Și a ales-o pe Margareta, un medic psihiatru, mai mică decât 
el cu 25 de ani. Și ea îi iubea picturile și nu l-a lăsat să vândă aproape nimic. Iar după ce 
Margareta a murit, de câte ori îl vizitam la Cluj, ușa se închidea după mine și nu vobeam 
decât despre artă. Așa se întâmpla cu toţi care îi treceau pragul. Dejunam împreună în timp 
ce ascultam muzică clasică...era o atmosferă de vis. Și, indiferent în ce colţ al Europei se gă-
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sea, maestrul își aducea întotdeauna aminte cu drag de Periceiul lui naltal...de oamenii pe 
care îi iubea și pe care i-a pictat. Și mie mi-a făcut un portret. Iniţial, l-am expus în propria 
mea sufragerie. Dar maestrul mi-a spus că locul ei e în Galerie...acolo e și acum. Am încer-
cat să duc mai departe dorinţele pe care le avea Sima”. A fost, oareșicum, executorul său 
testamentar. Chiar dacă viaţa a făcut ca una dintre clauzele contractului de donaţie să nu 
fie respectată. Tocmai cea care prevedea ca această Gelerie să fie condusă de Pia până în ul-
tima ei clipă...Și, chiar dacă lucrurile nu s-au întâmplat chiar așa, Pia are în continuare pla-
nuri când vine vorba despre „copilul ei de suflet”, pe care îl vizează ori de câte ori e în zonă. 
Și, pentru că nu a avut copii, încearcă acum să transmită mai departe tot ce știe. Și l-a ales 
elev pe Szabo Attila, actualul director al Galeriei de Artă. „Încerc că să transmit tot ce știu...
povestea fiecărui tablul din această Galerie, căreia îi cunosc fiecare colţișor. Și treburile 
merg bine. Vrem să scoatem un album complet despre Sima și despre această galerie care îi 
poartă numele. Vrem să organizăm cât mai multe concerte și recitaluri, pentru că maestrul 
adora muzica clasică. Avem multe planuri. Sperăm să și reușim să le punem în practică”.

Un cadou de suflet

La fel ca și mentorul său, Pia pictează. Și nu de acum sau de când l-a cunoscut pe 
Sima, ci dintotdeauna. De-a lungul vremii însă, și-a vândut o mare parte dintre tablouri. Și 
nu pentru că ar fi vrut, ci pentru că a fost nevoită. „Am vândute multe din operele mele. Ori 
de câte ori am avut nevoie de bani. Când s-a îmbolnăvit mama, când am reparat casa...așa a 
fost să fie. Nici nu mai știu câte am pictat. Unei doamne i-am vândut chiar multe. Și m-am 
gândit să o rog să mă lase să le văd...creau să îmi reamintesc ce-am făcut de-a lungul vremii. 
Acum, pictez mai puţin. Nu am nici lumină sufiecientă...și poate nici starea necesară. Mai 
mult atunci când trebuie să fac un cadou...asta îmi place mie să dăruiesc”.

Rien de rien

Pia nu regretă nimic. Și, chiar dacă au durut-o unele trădări, spre necazul multora, 
nimic nu a înfrânt-o. Și-a trăit viaţa așa cum a crezut de cuviinţă, și a renăscut mereu din 
propria-i cenușă, ca pasărea Phoenix. Și, indiferent dacă i-a fost ușor sau nu, dragostea de 
oameni și credinţa în destin nu au părăsit-o niciodată. „Am avut o viaţă frumosă. Și nu 
regret nimic. Să construiești un muzeu nu e puţin lucru. Eu mă bucur că am reușit...că pot 
lăsa ceva în urma me. Chiar dacă poate unii spun că ei ar fi făcut mai mult. Nu știu...” Dar, 
dincolo de această dăruire și dragoste totală pentru oameni și pentru artă, în ochii Piei 
Badiu se poate citi și o tristeţe ascunsă.Tristeţea romanţei care trezește amintiri, dar care 
alină suflete... 

- Sălajeanul, 25 iunie 2010 -
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Risipă pe banii noștri
Lipsa specialiştilor şi a aparaturii i-a determinat pe reprezentanţii Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Zalău să apeleze nu o dată, la serviciile prestate de către Salvosan 

Ciobanca. Contra cost, evident. În acest moment, Spitalul Judeţean are datorii faţă 

de furnizorul privat în valoare de peste 230 de mii de lei. O nimica toată, ar spune unii. 

O altă risipă de bani publici ar spune alţii, din moment ce pe piaţă există furnizori de 

bunuri şi servicii medicale care lucrează mult mai ieftin. Păcat că nu este în interesul 

nimănui să îi şi caute...    

Spitale mizere, lipsite de dotările și medicamentele de bază, șpăgi și un sistem de asigurări 
ineficient - aceasta este imaginea și, din păcate,  realitatea sistemului de sănătate din România. 
Dar, deși se vorbește despre subfinanţare, banii care ajung în spitale nu sunt chiar atât de puţini. 
Poate și de aceea, tot mai multe voci susţin că haosul din sistemul sanitar nu a fost declanșat doar 
de criză, ci și de anumiţi manageri care și-au gestionat mai degrabă propriile interese, decât pe 
cele al unităţii. Există însă și spitale unde pacienţii nu își cumpărără medicamente, nici materi-
alele sanitare, iar unităţile au 0 datorii. Și asta datorită unor manageri care au demonstrat că pot 
face performanţă cu bani puţini, dar cu pricepere multă.

Între stat și privat

Nu mai e demult o noutate că medicina privată și cea de stat se străduiesc să își împartă ace-
easi medici, care prestează și la stat, dar colaborează și cu mediul privat. Chiar dacă pare o situaţie 
imorală, unii spun că este justificată, cel puţin din câteva considerente de ordin practic – medici 
puţini și prost plătiţi. Dar, deși în sistemul privat se câștigă mult mai bine, de cele mai multe ori, 
aici sunt ceruţi medicii cu renume. Iar numele și renumele se fac în spitalul public. De ani de zile, 
Spitalul Judeţean își împarte nu numai medicii, ci și unele servicii medicale cu Salvosan Ciobanca. 
Așa s-a ajuns în situaţia ca cea mai mare unitate sanitară din Sălaj să îi datoreze furnizorului privat 
peste 230 de mii de lei...2,3 miliarde în lei vechi mai exact. De vină sunt lipsa specialiștilor și a 
aparturii medicale, dar și indiferenţa unor oameni aflaţi la conducerea Spitalului Judeţean care, 
decât să caute și în altă parte, au preferat să ia tot ce li s-a pus pe tavă, fără întrebări suplimentare. 
Asta în cazul în care la mijloc nu au fost alt fel de interese, ceva mai dubioase. Altfel nu ne explicăm 
de ce acum, pentru citirea și interpretarea rezultatului unei ivestigaţii CT de exemplu se plătește 
40 de lei, iar până în urmă cu câteva luni, Salvosan Ciobanca primea, pentru aceiași operaţiune, 
69 de lei. Interesant e că Laurenţiu Barna, președintele Cosniliului de Administraţie al Spitalului 
Judeţean nu crede că aceste datorii sunt mari. „2,3 miliarde de lei vechi nu e o sumă foarte mare. 
În plus, și Salvosan are datorii către Spitalul Judeţean”, a declarat Barna.

Economii

Salvosan Ciobanca a pierdut monopolul asupra unor astfel de servicii în momentul în 
care dr. Majdik Vasile a fost numit director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău. 
Medicul spune că s-a ajuns în această situaţie din cauza nevoii de a face cât mai multe economii, 
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într-o perioadă în care și așa, cea mai mare unitate spitalicească este înglodată în datorii de peste 
6,2 milioane de lei. „Când am preluat funcţia de director medical, la Salvosan Ciobanca se citeau 
o parte din rezultatele CT-urilor, noi neavând suficienţi specialiși, acolo se făceau și RMN-urile, 
gastroscopiile și osteodensitometriile”, ne-a declarat dr. Majdik. „Însă nevoia de a face cât mai 
multe economii, m-a determinat să cer un preţ mai mic. Evident, reprezentanţii Salvosan nu au 
fost de acord cu o reducere a tarifelor, așa că, am căutat în altă parte. La Cluj mai exact. Și am 
reușit ca în urma negocierilor, să obţin un preţ mai mic cu aproape 50 la sută. Dacă înainate, 
pentru citearea unui film CT plăteam către Salvosan 69 de lei, acum plătim către Cluj 40 de lei. 
Totul este extrem de simplu, trimitem filmele electronic, și primim rezultatul în maxim 15 mi-
nute, la orice oră din zi și din noapte. Iar calitatea este deosebită”, a precizat directorul medical. 
Totuși, lipsa de specialiștilor și a aparaturii în Spitalul Judeţean, face imposibilă realizarea tuturor 
serviciilor medicale de care au nevoie pacienţii. Dr.Majdik promote însă că în timp, situaţia se 
va schimba. „Din păcate, nu avem în continuare specialiști în interpretarea filmelor. În Spital 
lucrează un singur medic radiolog care are un curs pentru asta, însă din 1 septembrie am mai 
angajat un radilog, însă pe partea de gărzi. Sper să poată să ne ajută și la citire, mai ales că are cur-
sul necesar. În plus, în cel mai scurt timp vom achiziţiona aparatura necesară pentru realizarea 
gastroscopiilor - specialist avem și a osteodensitometriilor”, a declarat dr. Majdik. Mai rămâne 
însă o problemă. Lipsa unui RMN. Însă directorul medical crede că și în acest caz, lucrurile s-ar 
mai putea schimba. Tocmai de aceea, medicii Spitalului Judeţean au primit o circulară prin care 
li se cere efectuarea unor RMN-uri doar dacă este nevoie. „În acest moment, se fac prea multe 
RMN-uri. Chiar și atunci când nu este cazul. Însă le-am cerut colegilor mei să se gândească de 
trei ori înainate de a folosi acest aparat, nu neapărat din cauza preţurilor pe care trebuie să le 
achităm către Salvosan, ci din cauza iradiilor la care sunt supuși pacienţii. Iar din punctul meu de 
vedere, orice investigaţie medicală trebuie gândită înainte”, a fost de părere directorul medical.

Supărare mare

Vestea că Spitalul Judeţean nu mai vrea să pompeze bani în conturile Salvosan, l-a nemul-
ţumit teribil pe Petru Ciobanca, proprietarul clinicii private. Ba mai mult, acesta l-a acuzat pe dr. 
Majdik că la mijloc ar exista anumite poliţe pe care directorul medical vrea să i le plătească, ne-
mulţumit fiind că Salvosan aduce medici ginecologi de la Cluj și astfel, se crează o concurenţă. 
„Făceam de toate pentru Spitalul Judeţean. De la tomografii și rezonanţă magnetică, până la gas-
troscopii și endoscopii. Însă de când a venit dr. Majdik la conducere, lucrurile s-au mai schimbat. 
Am observat că preferă să aibă o relaţie cu cei din Cluj decât cu noi, care suntem aproape. Și asta 
chiar dacă tarifele pe care le practicăm sunt foarte bune. Însă mi s-a spus că totul se întâmplă din 
cauza specialiștilor ginecologi pe care îi aducem de la Cluj, care îi iau pâinea dr. Majdik. Practic, 
mi s-a transmis că i-am făcut rău iar acum e rândul nostru să pătimim. E interesant cum i se per-
mite acestui medic să conducă un spital judeţean după capul lui”, a declarat Petru Ciobanca. De 
cealalată parte, dr. Majdik neagă acuzele și invocă nevoia de economie. „Am mers doar pe ideea 
recucerii cheltuielilor. Însă mi se pare absurd ca o persoană care jecmănește de ani buni Spitalul 
Judeţean să lanseze astfel de acuzaţii la adresa mea”, a replicat dr. Majdik Vasile.

Sălăjeanul, 6 septembrie 2010 
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Un altfel de spectacol al cuvântului
Recentul volum a lui Viorel 

Tăutan, Elegia Civis Transilvaniae, 
găzduit de Editura Limes, Cluj-
Napoca, este cel puţin o provocare 
pentru lectorul postmodern, căruia i 
se propune, în prima parte a cărţii, o 
plonjare într-un spaţiu lingvistic arha-
ic, îndemnându-ne, cu modestia ce-i 
este caracteristică, la o altfel de lectu-
ră, în care autorul se (cu)prinde într-o 
formulă poetică interesantă, un ermi-
taj, o călătorie desfășurată pe paliere 
diferite: „încercat-am/ când m-am 
decis să «denunţ» eu, mai sus; tris-
teţile,/ cum dominat-au existenţa-mi 
mascată-abil de-aparenţe/ sub aceste 
două prenume, Viorel-Gheorghe,/ 
deci...”(Elegia). Elegia devine un 
poem confesiv, biografic, cuprinzând 
etapele unei existenţe ce se consumă 
în tragica istorie, parcurgând drumul 
dinspre starea de increat din „micul 
ocean placentar”, spre fiinţa fragilă 
crescută sub ocrotirea atentă a mamei „și nașei mele fiică fecioară”, „pe braţele cărora plu-
team fără grijă”, apoi spre insul tulburat, stăpânit de sentimentul fricii care s-a instalat în 
anii războiului.

 Autorul conturează într-o cronică deopotrivă narativă și lirică, toposul în care a 
crescut, cetatea în care s-a format înconjurat de „prieteni păstraţi până azi/ în visteria su-
fletului”, cetate pervertită de ideologiile defectuoase ale timpului: „Totuși, voi ţine minte 
cum indivizi, purtând haine/ din piele, au năvălit într-o seară în casa vecină,/ de unde-au 
ieșit ducând pe Drăgan, avocatul,/ încătușat, și pe-a lui mai vârstnică soră (mamei mele/ 
amică), legată la fel”.

 Simţul măsurii este remarcabil la Viorel Tăutan, autorul reușind să-și priveas-
că detașat creaţia, fără orgolii, simte când să oprească mărturisirea, pentru a nu plictisi: 
„încerca-voi, dar, coarda/ răbdării să n-o întind cât să plesnească, de-aceea/ îngăduinţă 
îi cer domniei-sale cititorului/ chinul sau plăcerea lecturii să îi scurtez de-acum”. Astfel, 
poemul Elegia camuflează sacrul în cotidian, cel puţin la nivel ideatic și lingvistic; cuvântul 
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este convertit în limba sacră a anticilor părinţi, pronunţat cu atâta naturaleţe, simplitate și 
somptuozitate încât capătă accente distinse. Paradoxal, poate pentru a nu cădea în dizgra-
ţia optzeciștilor, cum însuși se destăinuie în argument, poemul primei părţi, cel puţin la ni-
vel formal, se înscrie liricii postmoderne, valorificând trăsăturile poeziei actuale și redesco-
perind geneza logosului: „de jos de tot înălţam pulberi din stepe/aduse pe-a ciubotei talpă 
slavonă/ pe când migrau strămoșii lor flămânzi/și primeneau genezele-ncâlcite/ sălbatic /
(...)/ iar peste timp urmașii-acestora uita-vor/ graiul patern altfel decât cel autohton/ silit 
s-aleagă peștera și selva adăposturi,/ de unde-apoi să-nveţe-a mulţămi pentru/ drept-creș-
tinească-nvăţătură/ pre latinească limbă”. (de jos)

 Spirit meditativ, poetul construiește, în tonalităţi distincte, poemul, glisând fre-
netic pe axa timpului, percepând-o diferit, deopotrivă grav și contemplativ: „«Timpul m-a 
lepădat pe-o margine de tinereţe!»”. (adio sau bun venit)

 Îndepărtarea de stihul arhaic se face discret, ancorând imperceptibil într-un pre-
zent pe care și-l asumă și pe învelișul căruia construiește spectacolul vieţii. Poemul portret 
dezvăluie latura dubitativă a fiinţei, devenind exil pentru autocunoaștere: „ce-ar mai fi?/
(...)/ cine sunt eu?”.

 Arhitectonica acestui volum se alcătuiește gradual, cu o iscusinţă a rostirii și o 
sondare a gândului, traducând, în esenţă, o lirică a stărilor: „dar eu amorfizat văd cum din 
gâtlej de pasăre/ murind glas îngeresc se-nalţă jur-împrejur”(teleast însingurat); o lirică a 
simţirii și a trăirii în care Viorel Tăutan rememorează poetic, meditează poetic asupra unui 
timp incandescent, al marilor efervescenţe, al ebuliţiei interioare ce mocnește încă în su-
fletul său tânăr: „patima adolescenţei vieţuiește disimulat/ sub epiderma adultului ce își 
refuză bătrâneţea”. (semnele îndoielii)

 Lucid, spunând lucrurilor pe nume, fără a fi vreo clipă superficial sau vulgar, po-
etul radiografiază „mileniul” ce „a trecut printre noi cât ai bate/ din palme cât ai pocni 
din degete/ nici n-am prea observat când a trecut/ mai dificil a fost cu secolul din urmă/ 
(prezumţios și cataleptic) al celor trei/ războaie dacă-l punem în calcul pe cel/ rece în care 
am fost instruiţi să batem/ pasul de front de bălegar în timp/ ce ne străduiam să lipim cu 
flegmă aripi/ retezate prietenilor de-o viaţă și de-o moarte”. (jurnal în răspântii)

 Crezul artistic ce se relevă în dezvăluirea eului este de natură a defini poetul care 
își asumă mai mult sau mai puţin condiţia, privind cu detașare lumea superficială în care 
trăiește: „se pomeni deodată că i se spune poet/ când nu credea într-un posibil/ strigăt 
despre adevăr și onestitate”. 

 Subtilitatea, pe alocuri spiritul mucalit, nu-i lipsesc poetului care se îngrijește ne-
contenit de trupul și forma logosului pe care le „șterge lent” de tot ceea ce le-ar putea com-
promite, aplecându-se adesea și asupra condiţiei de creator-poet a cărui pași „scriu zilnic 
lungi poeme/ în asfaltul măcinat al străzilor” (Poetul), căutându-se într-un decor desuet, 
identificându-se la nivel fiinţial cu spaţiul în care trăiește dubitativ și pe scena căruia își joa-
că, uneori, rolul de poet: „de aceea mă trezesc de-o vreme în miezul zilei întrebând/ ce caut 
eu în împărăţia lui morfeu cel de-al nouăsutenouăzeciși/ nouălea fiu al lui hypnos când 
s-ar cuveni să fiu ostaticul/ unei mese din cofetăria garofiţa ţinând armistiţiul cu licorile/ 
peregrin prin teritorii dyonisiace ideale plaiuri ale mioriţei/ caut miri pentru-ntrebări și-mi 
terorizez prietenii/ acest aparent aspect al vieţii banale”.(Discurs hilar despre transpiraţie)
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 Ajuns la vârsta maturităţii depline, poetul este măcinat nu de problemele coti-
dianului anost, ci de profunzimile lumii în elucidarea cărora caută semne pentru a depăși 
drama existenţială pe care o resimte, nelipsindu-i latura ludică manifestată în poem printr-
un joc al sonorităţii: „câte rozaure-aure ai prins viclean de mijloc/ în hora terestră lacom să 
le cunoști semnele/(...)/ drama fiinţării tale se joacă pe aleea centrală/ din crâng tocmai 
când travestindu-se-n amurg/ jucăriile preferate își abandonează stăpânii”. (semne)

 Aflat într-un permanent dialog cu el însuși, Viorel Tăutan caută, prin logos tă-
cerea care ascunde în spaţiul ei neliniștea, suferinţa, dar și înţelepciunea, toate exprimate 
printr-un limbaj ce surprinde prin varietatea registrelor cuprinse într-un singur poem: „tă-
cerile pe cărări/ macină vorbe de dragoste// într-un minunat armistiţiu/ a mea stochează 
paradoxul/ confecţionat din reziduuri/ pentru o panoplie cu sentimente// s-o atârnăm în 
odaia/ unde punem la uscat mărturisiri/ ieșite din uz atâta vreme cât/ tavanul planetei este 
senin...”. (dialog interior)

 Poetul alege conștient nu să se ascundă de lume, ci să-i descopere spectacolul, 
valorificând fiecare experienţă în vers. Astfel, Spiritul poetului. La Nicula sondează latura 
religioasă a fiinţei aflată „în drum spre mănăstire”, apoi în poemul marea ospitalieră va ex-
perimenta christic „mersul pe apă”, încheindu-și volumul cu 7 poeme în proză, poeme na-
rative invadate de iluzii, singurătate și agresivitatea timpului: „Acum pereţii îi sunt tapetaţi 
cu fragmente de viaţă. (...) O umbră se strecoară între braţele sale”(Egolatrie); „Ceasul din 
turnul catedralei gotice numără fără odihnă semnele trecerii” (Fugit irreparabile tempus).

 Ultimul spectacol, poemul-scenariu cum îl încadrează însuși poetul, este parcă un 
poem absurd în descendenţa lui Ionescu, în care ULTIMUL SPECTACOL DE UMBRE 
AL OMENIRII coagulează actori și idei într-un teatru al cuvântului, iar „ultimul păpușar/ 
între ecran și reflector însufleţește/ figurine de carton” și actorul își joacă ultima reprezen-
taţie grotesc și absurd strivind lumina și prăbușindu-se în tăcere.

 Așadar, volumul propus devine o surpriză de la prima la ultima pagină. Se poate 
observa cu ușurinţă diversitatea la care ne provoacă autorul, oferindu-ne într-un singur 
op, scrieri distincte, variate registre lingvistice, un ton diferit de la o scriere la alta, idei și 
tematici dense, uneori dificil de urmărit.

 Deși se anunţă un volum al maturităţii, Elegia Civis Transilvaniae creează o du-
blă senzaţie; pe de o parte poate fi apreciat ca volum-sumă ce aglutinează scrieri disparate 
atât la nivel tematic cât și formal, însă pe de altă parte lasă impresia unei continue căutări 
a acelei formule artistice care să-l definească întrutotul pe autor. De la primele poeme, 
ample ca întindere, la cele având un caracter reflexiv, până la poemele în proză, ideaţia 
pare fluctuantă, limbajul purtat cu ușurinţă în compartimente diferite menţine orizontul 
de așteptare deschis.

 Dacă este să luăm în considerare aplecarea autorului spre genul dramatic, putem 
gândi formula pe care ne-a propus-o ca o diversitate generoasă de reprezentaţii în care 
fiinţa se joacă pe sine într-un spectacol existenţialist, când reflexiv și contemplativ, când 
ironic și vitriolant, însă cu îndelungă răbdare în a dibui un scenariu verosimil și a oferi 
spectatorului o altfel de artă.

Caiete Silvane, nr. 64/2010
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Erdély színes múltjáról
Biró Vencel: Képek Erdély múltjából / Történeti rajzok. 
Művelődés. Kolozsvár. 2009.

Biró Vencel (1885 – 1962) piarista kegyesrendi pap, professzor, az Erdélyi 
Fejedelemség legértőbb kutatójának negyedszáz dolgozatából álló kötetet jelentetett 
meg a Művelődés könyvek sorozata Sas Péter művelődéstörténész összeállításában.

A dolgozatok szerzője kevésbé ismert, jóllehet az Erdélyi Fejedelemség korát 
kutatóan számos tanulmánynak tárgya a gazdaság-, egyház- és művelődéstörténet, aki 
előbb szerzetes, majd a piarista rend tartományfőnöke, később egyetemi tanárként oktatott. 
A szerző a Komárom megyei Vértessomlón született 1885-ben. Tanulmányait Tatán, 
Vácon végezte, teológiai és egyetemi tanulmányait Kolozsváron, tanári képzést ugyanott 
szerzett a Ferenc József Tudományegyetemi Karán. Pappá szentelték, tanári pályáját 
a kolozsvári katolikus főgimnáziumban kezdte. Levéltári kutatásaival és dolgozataival 
magára vonta az Erdélyi Múzeum – Egyesület figyelmét, előadóként foglalkoztatták az 
egyesületi felolvasó üléseken. Az első világháborút követő impériumváltozás hűségesküre 
kötelezte, tanári működése idején több dolgozatát jelentették meg miközben az Erdélyi 
Katolikus Akadémia tagja 1928-tól és tudományos szakosztályának vezetője.  Szépirodalmi 
művekkel is jelentkezett, történelmi tárgyú elbeszéléseket és néhány színpadi jelenetet 
írt. 1941-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának választották meg az 
akkor már visszaállított kolozsvári magyar egyetem tanárát. Előadásokat tartott Erdély 
történelméből, magyar-román történeti kapcsolatokról. 1944 után a kolozsvári Bolyai 
Tudományegyetem tanított.

A tanulmánykötet 25 írása mind Erdély múltját tárja dokumentáltan és színesen az 
olvasó elé. Erdély múltjának sok érdekességét felevenítő írások szólnak a török Portához 
fűződő kapcsolatokról, követek járásáról, Konstantinápolyban lezajlott vásárlásokról, 
kereskedelmi gyakorlatról, erdélyi postavonalakról. (A postaberendezkedés Erdélyben 
a Szent László király korára visszanyúló futár rendszer alkalmazása, a fejedelemség 
korszakában főleg Törökország felé irányult. Hálózatának egyik útvonala 1699-ben 
Kolozsvárról Debrecenbe Zsombor, Magyaregregy, Zilah helységeket érintette. Kassa felől 
Erdélybe Zilahon lépett be és Déváig húzódott. 1698-i megállapodás alapján a fővonal 
Zilahról Brassóig tartott Egregy és Zsombor érintésével.)

Külön írás, a Gazdálkodó főnemesasszonyok és kézműves fejedelmek a gazdálkodási 
gyakorlatot ismerteti; így Bethlen Gábor felesége, Károlyi Zsuzsanna példája bizonyítja a 
hozzáértő gazdaságirányítást. Neves gazdaasszony volt Bornemisza Kata, Bánffy Dénesné, 
még nevesebb Veér Judit, Teleki Mihály neje. A gazdálkodásban vezető szerepet töltött be 
Lorántffy Zsuzsánna, I. Rákóczi György felesége valamint Bornemisza Anna, Apafi Mihály 

Fejér László
Hepehupa, Szilágyság

Alapítási év 1883 X . évfolyamX
Közéleti, közművelődési hetilap

Új sorozat

Szilágyság

Anuarul presei sălăjene 2010



- 20 -

Fejér László

fejedelem felesége. A nők mellett a főurak is végeztek kézimunkát: Bátori Zsigmond 
tyúkokat nevelt, II. Rákóczi Ferenc esztergályozással foglalkozott.

A korszak szokásait elevenítik fel az alkalmazott büntetéseke: a pellengérre 
állítását, kalitkába, kalodába zárást; a nyelveskedő férfiak büntetését, a bírók gyalázásáért 
nyelvváltság címén pénzt kellett fizetni, a gyanúsítás, rosszindulatú suttogás sem maradt 
megtorlás nélkül, hasonlóan a gyalázkodás sem, ám azok egy része megoldatlan maradt.

Tilos a dohányzás a fejedelemség idején, több oka volt ennek: a tűzveszély, 
ugyanakkor költséges volt a dohány beszerzése, pénzt vitt ki az országból. Ízléshiánynak, 
tiszteletlenségnek is tekinteték a dohányzást, ám Báthory Zsigmond fejedelem élt vele. 
A dohányzásról azt tartja a szerző, tömegesen Apafi idejében lépett fel, az országgyűlés 
lépett fel ellene, tiltotta a dohány behozatalát. A dohányzáson ért embert pénzbüntetéssel 
sújtották, de a kirótt összeget 1610-ben leszállították, viszont megadóztatták akárcsak 
Németországban. „Sok gondot okozott a dohányzás az idők folyamán, sokat tiltották, igaz, 
semmi eredménnyel”-, állapította meg a tanulmányíró.

A kötetben szereplő írások egyik- másik témájának említése is tanúsítja élményt 
nyújtó társadalmi, gazdasági, művelődéstörténeti tanulmányok gyűjteménye a múlt 
esztendő végén Zilahon megjelent kötet.

- Hepehupa, Nr. 01, 2010 -

Recenzia despre volumul de studii culturale al profesorului universitar Biró Vencel 
(1885 – 1962). Volumul conţine 25 de lucrări din trecutul Transilvaniei. Recenzia scoate 
în evidenţă valoarea acelor lucrări, care se ocupă cu organizarea poștei și schimbul mărfu-
rilor în secolul al 17-lea.

Wesselényi a román oktatásért

Az ifjú báró Wesselényi Miklós, erdélyi reformpolitikus tevékenységéről, jelentőségéről 
keveset tud a jelenlegi magyarországi társadalom. Budapesten utca, oktatási intézmény 
viseli nevét, ám a köztudatból egyre inkább kiesni látszik méltatlan módon. Erdélyben 

többet mond neve, elsősorban a Partiumban, s legalább a neve nem ismeretlen a szilágysági 
románok körében sem, feltehetően a zsibói kastély, a zilahi szobor a többségi lakosságot 
is emlékezteti a jobbágyfelszabadítóra. Ám mindmáig jellemző egyes román körökben 
megnyilvánuló elutasítás Wesselényivel kapcsolatban, amit az Erdélynek Magyarországgal 
való unióért tett lépései, kiállása okozott. Hanem mindkét ország közvéleménye számára 
ismeretlen, miszerint Wesselényi szóban és írásban gyakran nyilatkozott rokonszenvvel 
a románokról, a birtokain élők ügyében többször járt közben a görögkatolikus egyházve-
zetőknél. Nem mulasztotta el a románokkal szembeni állásfoglalását kifejteni politikai pro-
gramjából sem, és kisebbségi törvényjavaslatot nyújtott be a magyar Országgyűléshez.
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A címbeli állításért jelezzük: a falusi román népiskolák ügyében közvetített a 
görögkatolikus egyházvezetőknél, azt több fennmaradt levele is bizonyítja. Egyik forrása 
ennek a Kelt Balázsfalván / A román – magyar levelezés múltjából 1746 – 1916 című kiadvány, 
román és magyar személyiségek egymásnak küldött levelei1. 

A 170 esztendő levelezését gyűjteménybe foglaló kötetben Wesselényin kívül gróf Mikó 
Imre, az Erdélyi Múzeum Egyesület alapítója, Eötvös József író levelei is szerepelnek többek 
között, több román személyiség közül Timotei Cipariu, Ioan Lemeni, Alexandru Sterca – 
Şuluţiu episztolái. A levelezés anyaga Balázsfalváról, a román szellemiség erdélyi központjából 
jutott Kolozsvárra, az Állami Levéltárba.

Kovács Ferenc történész Százhetven év a román-magyar levelezés című terjedelmes 
tanulmánya méltatja Balázsfalva, az Erdélyi Iskola szerepét az erdélyi román művelődésben; 
bemutatja a két Küküllő összefolyásánál alakult település történetét, az ottani román 
értelmiségieknek a magyarokkal tartott kapcsolatait.2

Témánk szempontjából idevágó idézet a szerző tanulmányából: „Az 1840-es évek végén 
azután egy újabb fejezete kezdődött a román-magyar levelezésnek. Kötetünkben is az 1847. 
február 18-i Wesselényi-levél egy újabb korszakot nyit: a politikai harcok új, nyílt formáját. 
De hogy az első Wesselényi-levél mégsem politikai jellegű – és mégis közreadjuk –, ezzel azt 
szeretnők dokumentálni, hogy Wesselényi szociális, társadalmi vonatkozású kapcsolatokat 
is tartott Balázsfalvával. A Wesselényi-levelek és a hozzá intézettek azt is mutatják, hogy a 
politikai harcok közepette is tisztelték és becsülték egymást”.3

Idézzük a vonatkozó levelet: Wesselényi levele Alexandru Sterca – Şuluţiuhoz Zsibóról, 
1847. febr. 18-i keltezéssel:

„Főtisztelendő Vicarius Úr!

Nagysolymos helységemben a papság megürülvén, az ottani lakosok most Magyarbaksán 
paposkodó Popovits Jánost óhajtják papjoknak. Ezen választásokban annyival szívesebben 
megegyezem részemről is, s annyival inkább ajánlom őt főtisztelendőségednek, s kérem az 
ő kinevezését, mivel mind a baksai birtokosok, mind mások bizonyítása szerént az említett 
tiszteletes, kinek atyja is Turbucza nevű helységemben sokáig s egészen haláláig paposkodott, 
s igen érdemes ember volt, igen becsületes és hivatásának megfelelő egyén, s ennélfogva 
remélhetem, hogy a solymosiak, kik most közelebb volt papjoktól sokat szenvedtek, ezzel 
nyugalomban lehetnek. És remélem továbbá azt is, hogy ezen pap ígérete szerint egész 
buzgósággal fog a solymosi általam felállított s fenntartott oskola virágzásán törekedni. 
Megkülönböztetett tisztelettel maradok tisztelendő vicarius úrnak alázatos szolgája.”4

Wesselényi 1847. ápr. 16-án kelt leveléből kiderül, az ajánlott lelkészt a vikárius nem 
nevezte ki. Ennek a levélnek a címzettje, Ioan Lemeni5, a címzetes püspök, sajnálatát fejezi 
ki amiatt, hogy helyettese az ajánlott lelkészt nem nevezte ki solymosi papnak. Úgy gondolja, 
sem a vikárius, sem a püspök „nem tudják, s nem tudhatják úgy a dolgok állását, nem ösmerik s 
nem ösmerhetik úgy ezen emberek jellemét, jó és rossz tulajdonait, mint én, ki gyermekségem 
óta sok éveket töltöttem őket látva s reájuk ügyelve, s most megint negyedfél év óta teszem 
irántok tapasztalásaimat, s ezen következtében én tudom, hogy nekik minő emberre van 
szükségük. (...) Nálam bizonnyal senki sem pártolja műveltséget s tudományokat inkább, de 
senki sem tudja azt is jobban, miszerint csak a valódi műveltség, tudniillik: a szív és jellem 
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műveltsége s alapos tudomány, nem pedig külső mázhoz hasonló felesleges pallérozottság s 
félszeg tudási töredékek azok, melyek embernek valódi becset adni s őt a társaságnak főként 
mint tanítót s oktatót hasznossá tenni képesek. (...)

Mindezeket nézve, tudván, hogy Solymos6 helységemnek éppen olyan papra van 
szüksége, mint a kérdésben forgó, és hogy több, az ottani kisdedóvó intézetre nézve sok jót 
remélhetek, őt Méltóságodnak újra is bátor vagyok ajánlani. Ezen szíves és tisztelő bizalomteljes 
kérésem után maradok Méltóságodnak szolgája.”

Wesselényi ugyancsak 1847-ben (nov.15.) levéllel fordult Ioan Lemeni püspökhöz. A 
mintegy tíz soros írással Clericus Farkas Demetert ajánlja turbucai7 lelkészi szolgálatra, mivel 
„erkölcsös, csendes és becsületes magaviseletű ember. A turbuciak is őt óhajtják”. Arról nincs 
adat, Farkas Demeter elfoglalta vagy nem a papi állást.

A következő év tavaszán (1848. márc.26.) a püspökhöz intézett levelében arról írt: 
„Karika8 nevű helységemben már régóta elhalálozván a pap, azóta mindig lelkipásztor nélkül 
van.”. Kérése az, „odaillő tudományú s mindennek felett békés jellemű s tiszta erkölcsű 
egyént rendelni”.

Wesselényi a birtokához tartozó falvakban felekezetre való tekintet nélkül karolta fel az 
iskolai oktatás ügyét, ekképpen gyakran állt levelezésben a református mellett görög és a római 
katolikus felekezetű egyházi vezetőkkel.

1848 tavaszán Erdélyben is forradalmi hangulatot észlelt a reformer, így későbbi 
leveleiben azt kérte a görög katolikus püspöktől, kérje a papokat, intsék híveiket az állammal 
szembeni engedelmességre, ám az nem járt eredménnyel.

Kardos Samu: Báró Wesselényi Miklós élete és munkái című könyve 2-ik kötetében 
(Bp. 1905. 492 – 493) idézi Lemeni levelét 1848. ápr. 4-én, melynek címzése: Hadadi 
Báró Wesselényi Miklós Úr Őnagyságának egész tisztelettel Bréd felé. Per Debrecen – 
Pest vagy Pozsonyba”. Ez válaszlevél, amelyből az is kiolvasható, az erdélyi reformer a pesti 
népet is nyugalomra intette, ugyanis őmaga engedelmességet esküdött a felelős magyar 
minisztériumnak még 1848. április 2-án.

Wesselényi szerepe nem lebecsülendő a román nyelvű oktatásnak jogszabályba való 
foglalásában, az 1849. július 14-én elfogadott nemzetiségi törvényben. Igaz, mások nevéhez 
is fűződik, így sokban Kossuth és Széchenyi Wesselényitől tudhatott meg többet Erdélyről, 
mindannyian a reformnak elkötelezettjei voltak.

Wesselényi volt az, aki indítványt nyújtott be a törvényhozás felsőházban 1848. 
augusztus 25-én, felszólítva az országgyűlés képviselőit: „melyben kifejeztessék a hon 
keblében lakó népiségeknek, különösen az oláhok iránti rokonszenv, továbbá, hogy azok 
jogait szintén őrzi, mint a maga érdekeit, végre pedig szólítassék fel a minisztérium ez ügyben 
törvényjavaslat hozatalára.”

A nemzetiségi törvénytervezet vitáját korábban ismertette Egyed Ákos akadémikus, 
az EME elnöke a Kossuth Lajos szerepe az 1849-es nemzetiségi törvény előkészítésében című 
tanulmánya. A tanulmányíró idézi az országgyűlésben elhangzott, elfogadott Wesselényi 
beadványból, miszerint a javaslat öt paragráfusa a román nemzetiségi jogokat írt elő.

„Wesselényi javaslata öt paragráfusban kívánta biztosítani a görög egyesült és 
nem egyesült vallásoknak a többi keresztény vallásokkal való egyenlő jogait, egyházaik 
önkormányzatát, >>a felelős minisztériumnak alkotmányos felügyelete alatt<< valamint az 
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elmei oktatás anyanyelvűségét, a román közösségek jegyzőkönyv vitelének román és magyar 
nyelvű szerkesztését, valamint azt, hogy >>a román nyelven írt kérvények, kötlevelek s más 
magány oklevelek mindenhol elfogadandók<<”.9

Végezetül annyit: az 1849-ben elfogadott törvény Európában első jogszabály volt a 
nemzetiségekre vonatkozóan. Első, akár a tordai országgyűlésben, 1568-ban hasonlóan 
törvényben kinyilvánított vallásszabadság. Sajnálatos történelmi sorsfordulat miatt már nem 
került sor alkalmazásra.

Jegyzetek

1. Közreadta Ioan Chindriş és Kovács Ferenc. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest. 1985.
2. uo. 23. lap
3. uo. 40. lap
4. im. 109.
5. Ioan Lemeni (1780 – 1861) balázsfalvi gör.kat. püspök volt 1838 – 1850 között. 

Főprépostsága idején bontakozott ki a Şcoala Ardeleană második nemzedéke, ehhez tartozott 
Simion Bărnuţiu, Timotei Cipariu és mások. Lemenit saját kérésére mentette fel a bécsi udvar 
püspöki esküje alól, ausztriai száműzetésben halt meg. 

Alexandru Sterca – Şuluţiu (1793 – 1867) mócvidéki román nemesi család leszármazottja, 
1836-ban püspöki kinevezéssel lett szilágysomlyói vikárius, 1850-től Lemeni utódja.

6. Solymos szilágysági település, 1847-ben 489 lakosából 472 gör.kat. felekezetű, 163 ház 
Wesselényi birtoka volt. 1836-ban gör.kat. fatemplomot építtetett és egytantermes iskolát.

7.  Turbuca 629 lakosa 1847-ben mind gör.kat.
8. Karika szilágysági falu Wesselényi birtoka.
9.  Egyed Ákos: Kossuth Lajos szerepe az 1849-es nemzetiségi törvény 

előkészítésében. In: Debreceni Szemle. X. évfolyam. 2002. december.

Pe baza corespondenţei purtate de  Wesselényi cu Alexandru Sterca – Șuluţiu sau 
Ioan Lemeni, aflate la Blaj, la Arhivele Statului din Cluj, înșiră intervenţiile baronului pen-
tru înfiinţarea sau menţinerea școlilor de limba română din Turbuţa, Șoimușa, Creaca.

- Hepehupa, Nr. 02 , 2010 -

Száz éve született a zilahi Koós – Kovács István

Elfelejtett stílusművész

„Az erdélyi magyar kisebbségi újságírás egéről lehullott egy fényes csillag. Az erdélyi 
irodalomnak egyik nagy ígérete, egyik nagy reménysége sírba szállt.” – olvashatták a 
Szilágyság olvasói az 1937. szeptember 17-i lapszámában. Fiatalon, alig egy hónappal 27-
ik születésnapját követően hunyt el a több szerkesztőségben dolgozott újságíró, ígéretesen 
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indult költő és prózaíró. Szülővárosában és a Szilágyságban a neve immár ismeretlen, ritkán 
sem emlékeznek meg róla, versei, novellái feledésbe merültek.

A Szilágyság hetilap 1937-ben, 38-ik számában első oldalon számolt be Koós – 
Kovács betegségéről, haláláról, temetéséről, s vajmi keveset pályafutásáról. Emlékét 
szócikk őrzi a Romániai Magyar Irodalmi Lexikonban (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest. 
1994. 105. – 106. oldal), valamint Az Erdélyi Helikon költői (1928 – 1944) címmel a már 
nevezett kiadónál 1973-ban megjelent antológia. Ez utóbbit sajtó alá rendezte és bevezető 
tanulmánnyal Szemlér Ferenc látta el.  A kötet gondozója szerint az Erdélyi Helikon olyan 
irodalomtörténeti és irodalmi értékű kiadvány volt, amely a köréje csoportosult írók 
többségével az „erdélyi gondolat” szolgálatát tűzték célul. Szemlér állította, miszerint a két 
világháború között: „Valódi művészi rangot pedig – legalábbis polgári szemszögből nézve 
– csakhamar az Erdélyi Helikon hasábjain való megjelenés biztosított.”

Koós – Kovács István születésének 100-dik évfordulója idén szeptemberben van. 
Rövid életrajzi adatait és tevékenységét jelző szócikk jelent meg a Hepehupa idei második 
számában, Bódis Ottiliának a Szilágysági személyiségek című összeállításában, amely 
eredetileg a Szilágy Megyei Könyvtár Oameni de seamă ai Sălajului című, 2004 – 2006 
között két kötetes munkában is megjelent.

Mindezt kiegészíthetjük azzal, hogy a zilahi iparos családból származott fiatal 
már diákkorában közölt verseket a Szilágyságban, s Kolozsváron való megtelepedésig 
Csávoki álnéven írta tárcáit, cikkeit, verseit.  A kolozsvári lapok munkatársaként előbb a 
Friss Újság, Keleti Újság belső dolgozótársa, majd a Magyar Újság helyettes szerkesztője 
volt. Ugyancsak felelős szerkesztője és kiadója volt a Hitel első sorozatának. Ez utóbbi 
a világháború előtt Erdély egyik vezető folyóirata, s amely nemzetpolitikai szemlének 
tartotta magát, műfajilag tudományos-irodalmi jelleggel is bírt. A Magyar Újság (1933 és 
1944 között jelent meg) a Keleti Újság érdekköréhez tartozó néplap, korai haláláig egyik 
szerkesztője Koós – Kovács István volt.

Szépirodalmi alkotásait – versek, novellák, regényrészletek – az Ifjú Erdély, az 
Ellenzék, az Erdélyi Irodalmi Szemle, a Hitel, az Erdélyi Helikon és a Pásztortűz közölték. 
Bibliográfiai kutatás alapján eddig húsznál több megjelent verse azonosítható, két 
regényrészlet: Isten szegény költője és a Kertek címűek, amelyek önálló kötetben nem 
láttak nyomdafestéket. Néhány novelláját: Biri, Égei úr hazamenne, Bújócska, Lárva, 
Püspöki úr, Láz és mások az Ifjú Erdély 1934 és 1937 közötti számaiban olvashatták; 
ugyanezen időszakban a Négylábú angyal, Fúj a szél, Az óra továbbra is pontos, Gyilkosok 
a Pásztortűz lapjai őrzik.

Az Erdélyi Helikon költészetét, a benne közölt versek jellemzői a szimbolizmus, lásd 
Áprily vagy Tompa László költeményeit; az expresszionista hangütés tettenérhető Bartalis 
Jánosnál, Méliusz Józsefnél. Ám jelentkezett az új népiesség Kiss Jenő, Horváth István és 
mások verseiben. Koós – Kovács versei az utóbbi szemléletre jellemzők.  

A Magyar Újság hetedik évfolyama húsvéti számában kegyelettel emlékezett a 
szerkesztőséget ért veszteségre, Dsida Jenő és Koós – Kovács István halálára, előbbinek 
rövid prózájával, utóbbinak Falusi képek felcímmel a Szántás, Jégverés, Tengerihántás 
című versekkel.
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„Korai halála választékos stílusművész pályáját törte ketté” – idézem a Romániai 
Magyar Irodalmi Lexikonból. Adósságtörlesztés lenne írásaiból válogatást közölni – végre 
önálló kötetben, addig a születési centenárium alkalmából közreadunk néhányat verseiből.    

În septembrie din anul 2010 a fost centenarul nașterii poetului și prozatorului zălă-
uan, Koós-Kovács István. În prezent este uitat, amintirea poetului este păstrată în paginile 
revistelor interbelice.-

 Hepehupa, Nr. 03/ 2010

Szilágysomlyói Báthory Napok
A régió jelentős művelődési eseménye

A továbbképző részletes programját, az előadók neveit és témáit akárcsak a napok 
más programját a Szilágyság már előzetesen ismertette elmúlt lapszámaiban. 

A pedagógusok részéről elhangzott elvárás a következőkben, hogy küldjenek javasla-
tokat az RMPSZ címére egy kidolgozásra váró etikai kódex részére.

Feszes program zajlott a vasárnapit megelőzően pénteken és szombaton, a színvona-
lat biztosította, hogy elismerten tekintélyes hazai és határon túli hivatásos pedagógusok és 
orvosok voltak az előadók. 

A konferencia zárószavában a továbbképző egyik fővédnöke, prof. dr. Süveges Ildikó 
joggal mondott köszönetet a meghívásért a szervezőknek valamint az előadóknak, aki sze-
rint „Két tartalmas egység volt az orvos és pedagógus résztvevők jelenléte, úgyszintén ez 
nyilvánult meg a tárgyalt témakörben, a gyógyítás és nevelés etikájának kérdéseiben:

Századunk általános kihívásai az orvosi etikában; a kisebbségi sors és nyelvi érteke-
zés a gyógyítás folyamatában; a gyógyszerhamisítás az Európai Unión belül; az oktatás és 
az emberformálás lehetőségei és korlátai, az erkölcsi nevelés mind etikai probléma a tár-
sadalomban. A témaválasztás indoklására kérte dr. Széman Pétert az eseményről tudósító 
krónikás. 

— Indokolt a téma, már a tavalyi téma: az egészséges élet, az orvosok és pedagógu-
sok részéről jelezték, gondok vannak az életvitelben. Az etika sarkallatos mindkét kategó-
riának a maguk szakterületén, ez váltotta ki a közös nézőpontot a konferencia témájának 
megválasztásában. Mi a tavalyi napok végén is azt mondtuk: a jövő héten kezdődik a jövő 
évi Báthory Napok előkészítése. Úgy vélem, eredményes volt az idei továbbképző is, a té-
mát jól körbejárták az előadók; ugyanakkor kiderült, közösek a pedagógusok és orvosok 
gondjai, hogy értelmes jövő nemzedék nevelése ügyében tevékenykedjenek. 

Az érdeklődésre jellemzően tesszük hozzá, a konferencia résztvevői Kézdivásárhelytől 
Szatmárnémetin át Temesvárig levő övezetből érkeztek Szilágysomlyóra, mások Magyar-, 
Németországból, Szlovákiából, az USA- ból, Ukrajnából és Szerbiából. 

A rendezvényen minden évben megjelenik a politikus is, Fekete Szabó András szená-
tor a következőket nyilatkozta: „Kinőtte magát a Báthory Napok keretében tartott orvos-
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továbbképző, a kezdeti évektől errefelé egyre színvonalasabb, nagyszámú szakembert fog-
lalkoztat. Aktuális témákról szól, az idei bizonyítja azt is, Romániában és Magyarországon 
azonos gondok jellemzik az oktatás és az egészségügy helyzetét. Hogy melyik a fontosabb? 
Összefonódás jellemzi a két terület gondjait, a tanítás és a gyógyítás az emberért van, nincs 
fontossági sorrend.”

A napok programja gazdag és változatos volt, különböző korosztályokhoz és érdek-
lődésűekhez is szólt. Helyet kapott a hagyományápolás, a táncház, a játék, a sport, a művé-
szet és a civilizált szórakozás. 

Hagyomány az alapítványi könyvtár leghűségesebb olvasóinak megjutalmazása mel-
lett a Szilágysági Magyarok díszoklevelek átadása. Idén a 68. oklevél kiállításához értek el, 
s olyan embereket tüntetnek ki ezzel, akik elismerést érdemlően a szülőföld hírnevét is 
öregbítették. Az idei kitüntettek Hary Béla, aki október 2-án tölti be 75. életévét, s a ko-
lozsvári Magyar Opera karnagyaként több ország zenerajongója előtt vált ismertté. Másik 
kitüntetett Szilágyi Ferenc, szilágysámsoni nótafája; a Zilahról elszármazott Bálint István 
történész, tudományos kutató; Sziszik László, a magyarvalkóiakat 47 éve szolgáló reformá-
tus lelkipásztor; post mortem díjban dr. Orsós Zoltán részesült. A kitüntettek laudációját 
olvashatták lapunk múlt heti számában 

A művészetek, köztük a zene is jelen volt: a Szederinda citeraegyüttesen kívül a rene-
szánsz zene előadói, a Nagykárolyban élő Deák Endre lantművész, zenei szakíró, a régizene 
kutatója, valamint a debreceni származású Kobzos Kis Tamás, többféle régi hangszeren 
előadó, számos magyarországi díj kitüntetett előadóművésze léptek fel Balassi Bálint s 
Bakfark Bálint erdélyi vonatkozású lantzenéjével.

A program sorrendjétől eltekintve a közönség két színhelyen a fotóművészettel is-
merkedhetett. A hegyi tájfotózást vetített képekkel két fiatal orvos: Simay Zsolt és Szabó 
Zsolt András mutatták be. 

A Csorgó utcai Magyar Házban Bálint Enikő, a helyi EMKE elnöke házigazdaként 
volt a Természet (l) esen tájfotó kiállítás kalauza. A kiállítók a székelyudvarhelyi Balázs 
Ödön, Balázs György, Kibédi Sándor, az agyagfalvi Fülöp Lóránt, a felsőboldogfalvi Kuthi 
Lázár, az Exposia Alkotócsoport tagjai. Mellettük Hajdu Tamás Nagybányáról, Kerekes 
István Mosonmagyaróvárról és Tóth Zsuzsanna Hatvanból. A kiállítás képei hasonlóan 
etikai magatartásra ösztönzőek: az élő természet értékei, szépségei tiszteletét, védelmét 
igényelik. 

A vasárnapi záró rendezvények hagyományosan ökumenikus istentiszteletet és 
Báthory István fejedelem mellszobrának megkoszorúzását jelentik, valamint a testvérvá-
rosi küldöttségek fogadását, a Nyirbátori Fúvószenekar hangversenyét és a mazsorett cso-
port fellépését.

Nagyszabású rendezvény sok – sok szervezővel, közreműködővel. Ezalkalommal is 
színes programfüzetet állított össze Hajdu Attila, melyben többen az elmúlt évi napokról, 
az azokban való részvételt indokolva vallottak. Befejezésül a füzetet gondozó mindenes 
Hajdu Attilától idézem: „Minden rosszindulat ellenére el kell ismerni, hogy a semmiből te-
remtett és felnőtt koráig nevelt, a város egyik legjelentősebb kulturális eseményének kita-
lálói és nevelőszülői büszkék lehetnek alkotásukra és ápolgató önzetlen tevékenységükre”.
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A Báthory Napok valóban nemcsak Szilágysomlyó, hanem a régiónak is jelentős mű-
velődési eseménye minden évben, feltöltődést nyújt a résztvevőknek. 

Zilele Báthory la Șimleu

Fiind un eveniment axat pe cursuri de perfecţionare, pe lângă latura medicală s-a 
abordat și partea pedagogică. Pe parcursul conferinţei pedagogilor s-a prezentat cerinţa de 
a formula un Cod Etic Pedagogic pentru care s-au cerut propuneri.

La fel și pe parcursul conferinţei medicilor s-au formulat provocarea codului eticii 
medicale în faţa „modernizării” vieţii (internet, droguri, viaţă sedentară sau necontrolată 
de părinţi, etc.). În acest punct se întîlnește conferinţa pedagogică cu cea medicală.

Au participat pe lângă specialiștii maghiari din Ardeal și cei din  Ungaria, Germania, 
Slovacia, SUA, Ukraina și Serbia.

Festivitatea a continuat cu premierea a celor mai fideli cititori ai bibliotecii și a oa-
menilor de seamă al culturii maghare din Sălaj. În cele trei zile ale festivităţii au fost or-
ganizate expoziţii, concerte. Au participat și formaţiile de fanfară și majoretele din orașul 
înfrăţit Nyirbátor.

Szilágyság nr. 39/ 25.09.2009.

Hagyományőrző rendezvény 
Szilágycsehben

Kilencedik alkalommal tartották meg a Zsibai tábort Szilágycsehben július 2. és 
9. között Szilágy megyei, debreceni, budapesti 250 fiatal részvételével, s amelyet sikeres 
gálaesttel fejeztek be szabadtéri előadáson.

A táborkezdeményező és közel évtizede főszervező Szőke Anna, a megyei műve-
lődési központ nemzetiségi referense elmondta: ,,A Zsibai néptáncról elnevezett hagyo-
mányos rendezvény, az első ilyen jellegű a megyében, s ennek hozadéka az, hogy tucatnyi 
községben alakult néptáncegyüttes az elmúlt néhány esztendőben.”

Tegyük hozzá, a tábor történetében kiemelten szilágysági néptáncokat oktattak 
kezdőknek és haladóknak budapesti, debreceni táncpedagógusok, akik korábban adat-
közlők révén kutatták fel a tájegység néptánckincsét.

Mindezzel párhuzamosan a diákszínjátszás terén külön csoportok vettek részt kép-
zésen színművész rendező irányításával. És jutott idő mesterségekkel ismerkedjenek.

– Az utóbbi foglalkozás: korongozás, háncs – és vesszőfonás például szintén a népi 
kultúra része – nyilatkozta Szőke Anna –, ezeket igyekszünk menteni a felejtéstől. 

A zárónapon tartott gálaesten előbb a színjátszók produkcióit tekintették meg az 
érdeklődők a Magyar Házban, akiket Bodea György, a partiumi diákszínjátszás men-
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torának nevezhetnék joggal. 
Elmondta, három csoportban 
dolgoztak a műfajt kedvelő 
fiúk, lányok. Bemutatásra 
került Móricz Zsigmond: A 
dinnye című jelenete a szi-
lágynagyfalui négy szereplő-
vel. Szilágycsehből két csapat 
dolgozott, az egyik előadás-
ban Arany János: A fülemüle 
című verse átdolgozott válto-
zata a jelen korrupt társadal-
mát pellengérezte ki. A máso-
dik csehi csoport Horváth Péter: A rendszer című jelenetével lépett fel; pontosabban azt 
átdolgozta, ötletet-szöveget módosítva.

– Hasznos munka volt az eltelt egy hétben állította Bessenyei István, a Szatmárnémeti 
Északi Színház Harag György Társulatának színművész rendezője. – Nem akarunk ugyan 
mindenkiből színészt faragni, ám hasznos a színészektől használt eszközök megtanulása, 
például a testmozgás. Ha az rossz, lehet azon segíteni önképző tevékenységgel, hasonlóan 
a beszédgyakorlat is képzéssel jár együtt.

A rendező kiemelte: az internet nincs mindig jó hatással a fiatalokra, az interne-
tezéssel töltött hosszú idő leszűkíti a nézőkört, ugyanakkor fárasztó, a beszédközti kon-
centrációt rontja.

Bodea Györgytől megtudtuk, az utóbb említett jelenetet finomítják, dolgoznak raj-
ta, sikerrel kecsegtet, akar az egy évvel ezelőtt itt megformált Piroska és a farkas elneve-
zésű modern produkció, amelyet ősszel PADIF-on bemutatták, Nyírbátorban díjat kap-
tak, s a hazai országos fesztiválon harmadik helyezést értek el szereplésükkel. Ugyanazzal 
az előadással a szilágycsehiek fellépnek a tesvértelepülés Adonyban július végén, majd 
Zsámbékon, a 19. Határonkívüli Amatőr Szinjátszó Fesztivál ötnapos rendezvényen.

Folytatásként, a szilágycsehi ,,Gyulaffy László” Általános Iskola gesztenyefáktól ár-
nyas kertjében került sor a gálaesten a zenés, táncos, énekes, két órát kitöltő műsorra, ame-
lyet a nézők sokszorosan megtapsoltak. Ám azt megelőzően oklevelek tucatjait nyújtot-
ták át az oktatóknak, a támogató intézményeknek, adatközlőknek, zenészeknek. Alulírott 
név szerint megemlíti a ,,házigazdát”, Szekeres Enikő iskolaigazgatót; Szilágyi Pityu prí-
mást Zilahról, Birtalan Józsit, a szilágybagosi Csengettyűsök zenekar vezetőjét. Fel kell 
tüntetni a táncokat oktató pedagógusokat:  Budapestről Sikentánc Szilvesztert és Werner 
Klárát, akik berettyómenti táncokat oktattak. Előbbit, aki 55.-ik születésnapját élte meg a 
táborban, akinek, illetve „Szilveszter bácsinak a táncosok sütöttek tortát.” A tövisháti tán-
cokat oktatta Hercz Vilmos és Hercz Beáta Debrecenből, ők is rendszeresen térnek vissza 
Szilágycsehbe. Kalotaszegi táncokat Varga Nórbert és Nikó Hajni oktatott Kolozsvárról, 
ugyanonnan zenekísérettel Gáspár Csaba és Harai Levente. Népdalokat tanultak a fia-
talok a zilahi Gáspár Anna fiatal zenetanártól és Birtalan Józsitól. Népdalvetékedőre is 
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jutott az idén, a nyertes elsők: Demjén Dávid, Szász Ingrid, Szabó Henrietta, előadták a 
gálaest közönségének.

A különböző tájegységek színes népviseletét felvonultatóan közös táncot mutatott 
be együttesen minden korcsoport élő zenével. Népdalokat is előadott az alkalmi kórus: 
szerelmi, katonadalokat. A nagy tetszést természetesen a zsibai legényes tánc aratta; nem 
kevésbé a kezdőkkel és haladókkal együtt bemutatott kalotaszegi csárdás, legényes, sza-
pora. Záróakkordként hatalmas tapssal kísérten tövisháti táncok: csárdás, verbunkos, 
gyermekjáték, ugrálós kerültek sorra.

– Tudomást kell vegyünk egymásról, hogy a táncosok is láthassák a színjátszókat, 
mert kisteremben dolgoztunk – mondta a közösségnek Bessenyei István – hiszen egy 
család vagyunk.

A tavaly óta felújítás alatt álló művelődési ház lesz erre alkalmas, Varga András pol-
gármesternek ez az óhaja, ám pénzszűke miatt nem haladhatott gyorsabban a munka.

A táborozás újratalálkozást jelentett Szilágy megye tucatnyi helységéből a tá-
borba visszajáró fiatalnak, ismerkedést az újakkal, az anyaországból érkezetteknek. – 
Tizenhárman és egy vezetővel most jártunk először Szilágycsehben.  A szállás érdekes, 
zuhanyához jutni bonyolult volt, a többi tetszett – nyilatkozta Budapestről a XV.- ik kerü-
leti Gabosi Alexandra diáklány. A táborvezetők: Szőke Anna és Szőke Sándor köszönték 
meg a bogozást oktató Ciudin Ana hozzájárulását, hasonlóan Nagy Évának Varsolcról 
(gyöngyfűzés, gipszöntés, festés). Szilágycsehből a csuhéfonást Moni Hajnalkának, az 
őrmezői Petre Teglaşnak a kosárfonást, és a többfelé ismert désházi Máté Lajosnak a 
korongozást. 

Az egyheti tevékenység áldozatos munkával járt sok szilágycsehi önkéntesnek, ám 
nekik köszönhetően marad felejthetetlen a táborozás a fiataloknak, ezért búcsúztak azzal 
a sátorbontást követően: „Viszontlátásra a tizedik jubileumi táborban!” köszöntéssel.

Conservarea tradiţiilor în Cehu Silvaniei

Între 2-9 iulie s-a organizat a noua oară tabăra „Zsibai” la Cehu Silvaniei, la care 
au participat 250 de tineri, pe lângă sălăjeni au participat şi din Budapesta şi Debreţin. 
„Zsibai” este un dans fecioresc caracteristic zonei, care se dansează foarte repede până se 
amorţeşte piciorul. Specialişti în dansuri populare au cercetat tradiţiile zonei şi ţinut cursu-
ri pentru cei care conduc asemenea formaţiuni. De asemenea meşteri populari au ţinut 
demonstraţii şi au predat tehnicile populare pentru tineri.

În alt segment specialiştii au ţinut cursuri de recital de poezie şi de teatru pentru 
elevi, dar şi pentru regizori de teatru şcolar.

La închiderea taberei în cadrul unui spectacol de gală pe scena amenajată în curtea 
şcolii tinerii au prezentat ce au învăţat în cursul săptămânii.

Szilágyság , nr. 28/16.07.2010
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Să trăiţi bine!
Noua guvernare a trecut la treabă. Vorbim de guvernul numit și agreat de cel care a fost 

ales de poporul român. Liber și nesilit de nimeni (aici Blaga râde pe sub gușa proconsula-
ră). În sfârșit, oricât de paradoxal ar părea, prostimea a ales. Acum aleșii au început să-și facă 
treaba gospodărește. Ce a mai rămas de spus? Mai nimic! Pe o perioadă de câţiva ani suntem 
“potcoviţi” de votul multora, fie că i-am vrut, fie nu. Pe ăștia. Premisele sunt minunate. De la 
bun început, ca să nu existe dubii, aleșii au spus-o răspicat: “Trebuie să ne fie mai rău. Apoi, 
după cum o da Domnul”. Deocamdată însă ne preocupă foarte tare situaţia românilor. Ei 
trebuie s-o ducă mai rău și asta de la bun început. Cine nu este cu noi, este împotriva noastră. 
Așadar, trimiterile în șomaj, scăderea salariilor, a pensiilor, creșterea impozitelor și născocirea 
altora noi sunt posibile imediat, deci, la treabă! “Generaţii de sacrificiu!” spun cei mai mulţi, 
îmbărbătându-se că și bătrânii noștri au spus același lucru, deci, nimic nou. Așa cum au re-
zistat ei, vom rezista și noi. Noi ne reamintim de “curbele de sacrificiu” din 1933, parcă. Și de 
generaţiile de sacrificiu de după cel de-al Doilea Război Mondial când tovarășii ne-au spus, 
argumentând cu închisorile și lagărele, că cine o duce bine este chiabur sau intelectual, deci 
dușman al poporului. Reforma învăţământului se tot face de pe vremea lui Cuza, parcă. “O 
cămașă în plus iarna” punem pe noi de pe vremea lui Ceaușescu, alt conducător de talie lilipu-
tană. Tot rău am dus-o și după ‘89, când minerii au venit la București nu numai să bată orice 
persoană cu alură intelectuală, dar și în speranţa că trebuie schimbat ceva. Măcar niște bâte pe 
spinarea unora. Și Constantinescu ne promitea o luminiţă la capătul tunelului, împreună cu 
cei cincisprezece mii de specialiști pe care nu știm cum i-a numărat, că de văzut nu i-a văzut 
nimeni. Ca să n-o mai lungesc, tot ce vedem și trăim este “deja-vu”. Necazul este că actualii 
guvernanţi vor să ne convingă că inventivi și geniali ca ei nu s-au mai văzut ori noi credem că 
numai din ăștia am avut parte până acum, deci nu ne-au prostit. Ne enervează însă poporul 
ăsta bășinos care, în loc să umfle mușchii, crede că a se sacrifica, a accepta curbele de sacrificiu 
impuse de tot felul de tembeli arată stoicism și demnitate. “Mămăliga care nu explodează”.  
Dacă acum cei mai mulţi sunt siguri că reprezintă generaţii de sacrificiu, istoria ne va arăta 
tuturor că vor rămâne ca generaţii de proști și lași. Deci nimic glorios și demn! Să mă ierte cei 
puţini ale căror voci, susţinând contrariul, nu se aud. Iar românilor care trăiesc în străinătate și 
care, se pare, ne-au potcovit pe noi cu “cel mai iubit fiu de modă nouă”, prin așa-zisul lor vot, le 
spunem să trăiască acolo unde sunt și unde nu noi i-am trimis, la fel de bine ca noi aici, călăriţi 
de cei care susţin că diaspora i-a adus acolo unde sunt. Să fie toţi șomeri acolo, în străinătate, 
să aibă venituri cât au cei din ţară, ca să înţeleagă rahatul în care ne-au băgat pentru următorii 
cinci ani. Că l-au votat și ni l-au impus.

Am fost prea dură?

- Sălajul European, 21 ianuarie 2010 -

Daniela Fizeșan
Sălajul European
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Spitalul de Urgenţă Zalău 
vs. Ministerul Sănătăţii

Cu puţin timp în urmă, am solicitat Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău câ-

teva informaţii referitoare la normativul de personal al unităţii sanitare. “n acel 

moment se punea problema disponibilizărilor în sistemul sanitar şi, cu toate că 

în Sălaj nu credeam că va fi vorba de disponibilizări ale cadrelor sanitare, eram 

interesaţi să aflăm însă ponderea personalului administrativ. 

Pe lângă informaţiile legate de normativul de personal, purtătorul de cuvânt al 
Spitalului, Codruţa Pușcaș, ne-a prezentat și situaţia șefilor de secţii. Și aici a intervenit 
surpriza! Știam încă din 2007, că pentru unele secţii ale Spitalului au fost organizate con-
cursuri pentru funcţiile de șefi de secţie și, la aceea vreme, am mai întrebat conducerea 
unităţii sanitare despre cauzele pentru care nu s-au organizat concursurile pentru toate 
secţiile. Răspunsul a fost: “numirea șefilor pentru 9 secţii s-a realizat prin ordin de ministru 
prin care li s-a recunoscut calitatea iar ei vor putea fi revocaţi doar prin ordin de ministru”. 
Cu toate acestea, nu ni s-a părut corectă aplicarea dublei măsuri. De ce unii medici să dea 
concurs pentru funcţia de șef iar alţii nu? 

Din cei 19 medici șefi de secţie, doar 8 au susţinut concurs sau exament pentru ocu-
parea funcţiei, conform legislaţiei în vigoare, 9 sunt confirmaţi prin ordin de ministru iar 2 
sunt interimari. Cei 9 șefi de secţii confirmaţi prin ordin de ministru au susţinut concursuri 
în urmă cu foarte mulţi ani (cel mai vechi concurs fiind în 1994, iar cel mai recent în 2004 - 
conform informaţiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Spitalului), iar acele concursuri 
le-au conferit calitatea de șefi de secţii pentru o perioadă de 5 ani - conform vechii legislaţii. 

Deoarece nici Direcţia de Sănătate Publică nu ne-a putut lămuri, iar conducerea 
Spitalului a continuat să susţină că trebuie emise alte ordine de ministru pentru revocarea 
din funcţie a șefilor de secţii care nu au susţinut concurs, am solicitat părerea Ministerului 
Sănătăţii. 

Așa cum ne așteptam, răspunsul a venit prompt și clar: “până la apariţia Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, 
funcţiile de șef secţie, respectiv șef laborator se ocupau prin concurs organizat de Ministerul 
Sănătăţii. Rezultatele concursului erau validate prin Ordin al Ministrului Sănătăţii. După 
apariţia Legii menţionate, a fost emis Ordinul MSP nr.1406/2006 potrivit căruia aceste 
funcţii se ocupă prin concurs organizat de managerul unităţii (inclusiv cei confirmati prin 
ordin de ministru, pentru că toate ordinele de numire (validare) sunt anterioare Ordinului 
1406 din 2006). În cazul în care nu se prezintă niciun candidat în termenul legal, manage-
rul spitalului public va delega o altă persoană în funcţia de șef secţie, șef laborator sau șef de 
serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, interval în care se vor repeta procedurile 
de concurs. 

Conform legislaţiei în vigoare, managerul unităţii sanitare are deplina responsabilita-
te de gestiune a resurselor umane, financiare etc. din cadrul unităţii pe care o coordonează”.
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După lămuririle oferite de Ministerul Sănătăţii, am solicitat conducerii Spitalului un 
punct de vedere. Conducerea unităţii susţine că a solicitat telefonic informaţii la minister 
cu privire la organizarea concursurilor pentru șefii de secţii și că, tot telefonic, Ministerul 
a informat că cei confirmaţi prin ordin de ministru rămân pe funcţii.  “Odată cu apariţia 
Ordinului 1406/11.01.2010 ce prevede organizarea concursurilor pentru ocuparea func-
ţiei de șef de secţie de către spitale și numirea persoanelor în aceste funcţii pe o perioadă 
de 3 ani, au fost organizate concursurile pentru cele 8 secţii. La acea dată ni s-a comuni-
cat de la Ministerul Sănătăţii că medicii care au fost confirmaţi prin ordin de ministru în 
funcţia de șef de secţie nu trebuie să susţină acest examen, ei putând fi revocaţi din această 
funcţie doar prin ordin de ministru, lucru care nu s-a întâmplat”, a precizat purtătorul de 
cuvânt al Spitalului, Codruţa Pușcaș. De altfel, aceeași este și poziţia Direcţiei de Sănătate 
Publică Sălaj.

Răspunsul pe care Spitalul susţine că l-a primit, TELEFONIC, de la Minister 
este, după cum vedeţi, în totală contradicţie cu răspunsul primit de noi, ÎN SCRIS, de 
la Minister.

În consecinţă, unele secţii sunt conduse de medici care pot rămâne pe viaţă, fără 
să fie deranjaţi, iar pentru alte secţii doctorii susţin concursuri. Nu contestăm capacitatea 
celor care sunt încă din anii 90 pe funcţii, dar normal ar fi ca legislaţia să se aplice unitar. 
Noile acte normative nu fac decât să ofere tuturor specialiștilor posibilitatea să acceadă la 
o funcţie de conducere. Mai mult decât atât, principiul pe care se bazează legislaţia este 
cel al mult invocatei descentralizări a managementului și, implicit, a responsabilităţii. Prin 
felul în care NU s-a aplicat legea la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, ei sunt privaţi de 
această posibilitate.

Deci, cine răspunde pentru neaplicarea unitară a legislaţiei în vigoare? Ministerul 
afirmă că managerul unităţii sanitare. Conducerea spitalului susţine că cei de mai sus le-au 
dat indicaţiile altfel. Concluzia Spitalului ar fi că, pentru scoaterea la concurs a 9 funcţii de 
șefi de secţie, trebuie să fie emise 9 ordine de ministru, nominal pentru fiecare șef, deși, 
în momentul de faţă, Ministerul susţine că după intrarea în vigoare a Legii 95/2006 și a 
Ordinului 1406/2006 toate funcţiile trebuie ocupate prin concurs.

Avem în faţă încă o dovadă a disfuncţionalităţilor în comunicare între minister și 
unităţile sanitare.

Având în vedere că anul acesta expiră și mandatele șefilor de secţii care au susţinut 
concursul în 2007, credem că Ministerul Sănătăţii și Spitalul de Urgenţă Zalău ar trebui să 
se pună de acord cu aplicarea legislaţie. 

UPU condusă de un medic generalist

O altă problemă de încadrare pe funcţii de conducere o regăsim la Unitatea de 
Primire Urgenţe (UPU) a aceluiași Spital de Urgenţă. Tot din informaţiile purtătorului 
de cuvânt, Codruţa Pușcaș, am aflat că UPU este condusă de un medic generalist, ceea ce 
contravine Ordinului 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităţilor și compar-
timentelor de primire urgenţe. Conform actului normativ amintit, “Funcţia de medic-șef 
al UPU se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii, organizat conform 
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normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.(...) Această funcţie poate fi 
ocupată de: 

    1. medic cu specialitatea medicină de urgenţă, cu grad de medic specialist sau pri-
mar, cu experienţă minimă de lucru de 3 ani fără întrerupere în cadrul unei UPU;

    2. medic cu specialitatea ATI, cu grad de medic specialist sau primar, care a activat 
cel puţin 3 ani fără întrerupere în cadrul unei UPU, având locul de muncă stabil în această 
unitate, fără a fi implicat în timpul programului de lucru în alte activităţi în cadrul secţiilor 
de ATI sau în blocul operator.” - art. 22 din Ordinul 1706.

Conform Ministerului Sănătăţii,  “în ceea ce privește funcţia de șef unitate de primire 
urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău situaţia relatată a fost înaintată 
către domnul subsecretar de stat dr. Raed Arafat, care coordonează întreaga activitate de 
medicină de urgenţă”. Vă vom comunica concluziile anchetei Ministerului Sănătăţii.

Sălajul European, 15 februarie 2010

România – ţară de… oameni mândri

Avem de toate! Revoluţia din decembrie 1989 nu a fost degeaba, oamenii nu au 
murit ca proștii ci pentru cauze pe care acum le vedem împlinite: DEMOCRAŢIA, 
LIBERTATEA, ECONOMIA DE PIAŢĂ, ECOLOGISMUL, PREOCUPAREA 
PENTRU BOLNAVI, BĂTRÂNI, CEI AFLAŢI ÎN SUFERINŢĂ. Ce poate fi mai fru-
mos, mai generator de mândrie naţională? Suntem români, ce mama mă-sii, și ne fudulim 
cu asta, nevoie mare! Ce s-ar mai putea spune pe lângă toate ce le spune presa și nimeni n-o 
bagă în seamă? Păi, să vedem unele exemple de “România, Land of Choice”. 

Iată, bunăoară, s-a construit cel mai mare hotel din lume, Burj al Arab, în Dubai. 
Devenit o emblemă a fenomenalului în arhitectură, pentru numai 1,6 miliarde de dolari 
umanitatea s-a îmbogaţit cu o nouă minune. Tot acolo, unde se lucrează la 40-50 grade 
Celsius, s-a făcut, pentru numai 8,8 miliarde de dolari, Insula Palmier considerată a opta 
minune a lumii, care se vede și de pe Lună. O altă minune a geniului uman reacţionar, nu 
cel neaoș românesc! Pentru numai 2,3 miliarde de euro s-a construit cel mai mare tunel 
submarin, de 34 de Km pe sub Canalul Mânecii, care leagă Europa de Anglia insulară. 
O bijuterie, nu alta! Unde mai pui că pentru 10 miliarde de euro s-a pus la punct și infra-
structura aferentă, pentru a face eficientă investiţia cu tunelul. Japonezii au făcut cel mai 
lung pod din lume, dintre nu știu ce insulă și orașul Kobe, ăla pe care-l tot zdruncină din 
temelii cutremurele de pământ, cu 3,57 miliarde de euro. Cel mai lung pod de cale ferată 
și șosea din lume a costat 4,5 miliarde de euro. “n Abu Dhabi s-a făcut, cu 700 de milioane 
de dolari, una dintre cele mai mari moschei din lume, acoperită cu 120 de mii de metri 
pătraţi de marmură albă (Videanu se zgârie pe ochi) care mai are două chestii: cel mai 
mare candelabru din lume, de aproximativ 12 tone și cel mai mare covor persan, de vreo 
5700 de metri pătraţi (prea mare pentru vilișoara de1300 de metri pătraţi a aceluiași “om 
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de bine”). Concurând ca perfecţiune și ingeniozitate cu nu mai puţin faimosul Taj Mahal 
al mogulilor (sâc!) din India, această nouă minune a lumii va dăinui milenii. 

Toate enumerările făcute sunt o mare manipulare, un atac făţiș la adresa poporului 
poet român, mereu vitregit de istorie și mereu în calea vicisitudinilor vremurilor, pe care, 
de pe vremea lui Deceneu, le amorţea cu vinișorul. Vedeţi câte pot face alţii și noi nu? 
Vedeţi conspiraţia mondială împotriva neamului dâmboviţean? }sta da, ghinion istoric! 
Toate cele descrise de mine sunt o nimica toată pentru noi, doar că există un mic amănunt: 
peste 800 de milioane de euro a ras ca pe nimic individul ăla de la CFR, Necolaiciuc. Zeci 
de miliarde de euro rad prin câteva semnături, “șeicii” asfaltului românesc. “Băieţii deștep-
ţi” din distribuirea energiei fac miliarde prin alte câteva semnături. Una peste alta, câteva 
afaceri bine concepute adună în România mai mulţi bani decât ar trebui pentru nenumăra-
te Burj al Araburi, moschei, Taj Mahaluri, tuneluri pe sub nu știu ce mâneci, poduri cu ochi 
oblici și câte altele. Dar noi avem investite deja miliarde de euro pentru autostrăzi, numai 
că astea se lasă așteptate. Și, colac peste pupăză, anul trecut am mai împrumutat câteva 
zeci de miliarde (de euro, evident!) despre care nu știm încă ce mari ctitorii vor finanţa. 
Deci, pensionarii, salariaţii și șomerii să-și pregătească buzunarele. Pentru a da, nu pentru 
a primi. Ce credeaţi?

- Sălajul European, 29 iunie 2010 - 

Anuarul presei sălăjene 2010



- 35 -

Gáspár Att ila

X. Sztánai farsang – 2010
A szilágysomlyói Szederinda citerazenekar volt az idei, Kós Károly kezdeményezte 

2001-ben újraélesztett hagyományos X. Sztánai Farsang meghívottja. A Közösségi Házzá 
alakított egykori református imateremben február 5-én, pénteken délután nyitotta meg 
Szabó Zsolt professzor, a kolozsvári Művelődés folyóirat főszerkesztője a Szilágyságba 
beleszerelmesedett – és újabban a Kalotaszegre is – visszajáró budapesti építész, grafikus-
művész kalotaszegi műemlékeket, templomokat, a népi építőművészet remekeit, ábrázo-
ló kiállítását. A Szederinda citerazenekar már a gyülekezés idején tartott főpróbájával is 
„suttogóra” fogta a közönséget. Annál inkább ránkfigyeltek, amikor az ismert gyermek-, 
népdalok, majd történelmi- és Kossuth-nótákat kezdtük előadni. Aki csak tudott énekelni, 
mind velünk énekelt.

A megnyitó után a művelődési házba vonultak át az Erdélyből és Magyarországról 
összesereglett vendégek, ahol a „Sztánai-módon” adaptált és előadott, Ridegh Sándor 
Indul a bakterház című színdarabját, nézte meg az igen hálás közönség. A darabot a helybé-
li református lelkész, Papp Hunor, valamint budapesti jó barátja, András Sándor rendezték 
és játszották a fő szerepeket.  

Közben, a három napos farsang alatt sok apróság mutatta a jelenlévőknek, hogy az 
ehhez hasonló rendezvények mennyire hasznosak tudnak lenni egy-egy kisebb és a kül-
világtól elzárt faluközösség számára. Sztána ezzel a szép hagyományával, a több mint száz 
éves, kapcsolódó előzményekkel, az odalátogató hírességeknek köszönhetően benn van az 
olvasók köztudatában, fenn van a világhálón, olvasni és informálódni lehet róla. Bizony, az 
igen sovány termőföldjük megművelése mellett, amely keveset hoz a konyhára, ezek a na-
pok a kitűnő és hagyományos (tehát nem frivol, nem hangoskodó, nem dorbézoló) szóra-
kozás, farsangolás mellett a megélhetésüket is sokban segíti. Ennek egyik igen népszerű és 
megbecsülendő formája a faluturizmus. A kalotaszegi vendégszeretet évszázadok óta híres. 
Tudnak beszélni, kedvében járni, ráfigyelni, sok szépet mutatni – akár a tiszta-szobában 
is, de az egész faluban, a határban is – az odalátogatóknak. Olyannyira, hogy vendégeik a 
másik évben is visszavágynak, évekre előre lefoglalják a megismert és megszeretett család-
nál a kiadható vendégszobákat, ágyakat. Sokszor előfordult már, hogy magukkal hozták 
barátaikat, munkatársaikat, akik elbeszélésük hatására kedvet kaptak ennek a különösen 
szép hagyományokkal, népművészeti étékekkel rogyásig megrakott kis falu életének, la-
kosainak a megismerésére. Elég csak végig menni egy utcán és megcsodálni a néhai falusi 
kőművesmesterek remekműveit, a kőkerítéseket vagy a kőházakat, csűröket, gabonásokat. 
Nem találunk kettőt, egyformát, ezért nehéz eldönteni, hogy melyik a szebb! A sztánai ha-
tárban van az állomás, az alagút szomszédságában, amelyeket annakidején híres építészek 
terveztek. Az egykori MÁV-vezérigazgató, Kós Károlyhoz hasonlóan, beleszeretett a tájba 
s ő is egy kis villát épített magának (egyes híresztelések szerint, leginkább egy kolozsvári 
színésznő kedvéért) az állomás szomszédságába, kőhajtásnyira a Varjúvárhoz, amely ma 
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talán Erdélyben a leghíresebb miniatűr építészeti gyöngyszem. Ugyanígy a sztánai állomás 
szomszédságában gazdálkodó, olasz gyökerekkel rendelkező dr.Demartini Lajos nagyapja 
is itt telepedett le, és az évszázados házát most ismét benépesítette a lótenyésztéssel foglal-
kozó állatorvos unokája, aki – többek között lótartásból, lovagoltatásból, lovas és nemzet-
közi íjász-bemutatók szervezéséből igyekszik megélni négytagú családjával – abban a fel-
újított házban, gazdaságban, amelyben szülei, tanítónő édesanyja, is laktak. (Dr.Demartini 
Lajos és társai, a zilahi Wagner Richard, a körösfői Kovács Antal, az elég gyakran Karcagról 
odalátogató Bene Sándor és csapata, a Pusztai Róka Hagyományőrző Egyesület által 
szervezett nemzetközi lovas és íjászati bemutatók olyannyira népszerűek, hogy nemcsak 
Erdélyben és Magyarországon lépnek fel, hanem Lettországban, Németorszában és az idei 
nyáron Rómába várják őket.)

A Szederinda ezalkalommal a Kós Károly 1924-ben tervezte és 1925-ben felépített 
gyönyörű Szentimrei-villa vendége volt, amelyet Szentimrei Jenő két unokája működtet, 
Szabó Zsolt és H. Szabó Gyula. Ők hívtak meg bennünket az eseményre, ők gardírozták 
nagyszerűen a több helységből összesereglett vendégkoszorút. Olyannyira, hogy a nóta-
est is ott kapott helyet, ahol mindenki bemutathatta népdal és nótaismereteit, csak az a 
Sztánán hagyománynak számító momentum maradt el Szabó Gyula szerint, amikor a ze-
nészt felűzték a fára, mert nem tudott minden nótát.

A Csigadombi kirándulásra, a szombat reggeli Kós Károly építészetéről szóló Kós 
Béla előadása után került sor. Az immár Budapesten élő unoka nagyon szép, jól dokumen-
tált slide-show-val mutatta be egykorú dokumentumokkal és fotókkal is illusztrálva az 
életmű egyik részét, a Wekerle-telepi házakat, amelyek egyikében ők is laknak Budapesten. 
Közben számos felvételt készített ismét a Szederinda citerajátékáról az ott jelen lévő Duna 
tévés riporter Somogyvári Rudolf, (aki 2009. októberében már felvette a magyarvistai sze-
replésünket és közvetítette a Duna tévé).

A kirándulás külön élményt jelentett a citerásoknak és a felnőtt kísérőknek egyaránt, 
a térdig érő tiszta hóban. Nem maradhatott el a hógolyózás, mosdatás, hóban legurulás, a 
hangos jókedv sem. Utána igazán jól jött mindenkinek a finom sarmasági melegfűszeres 
bor, Király Andrásnak, a Szederinda elsőrendű szállítójának ajándéka.
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Az esti bábelőadáson Bereczki Gyula mutatta be igen ötletes darabját, a Kígyónyelvű 
sárkányt, melynek nyitányában ismét a Szederinda citerázott a szomszéd falvakból is szép 
számmal felvonult gyereknézőknek. Majd az ezt követő táncházban a kolozsvári Szép 
Bálint és a bánffyhunyadi prímásdinasztia mai képviselője, Varga István Kiscsipás muzsi-
káltak a falu és vendégeik apraja-nagyjának örömére.

Azt tartják a tehetősebbek, hogy egyszer el kellene jutni a velencei karneválra, aztán 
a riói karneválra, mi meg hozzá tesszük, hogy a sztánai farsangra is érdemes eljutni. Annál 
is inkább, hogy nekünk ennek érdekében még Szilágy megyéből sem kell kimennünk, itt 
van, Zilahtól mindössze hatvan km-re. 

A Szederinda citerazenekar tagjai megköszönik a szervezőknek a szép élményeket, 
az együtt muzsikálás lehetőségét, és ajánlják az olvasóknak, hogy a jövőben ne hagyják ki 
ezt a szép, kalotaszegi, méltósággal megrendezett farsangi eseményt, annál is inkább, hogy 
ők mindig tudják, hogy meddig tart a farsang, hogy Balázs napja február 3-án van és eddig 
még soha nem futottak bele Böjtfővasárnap nagyhetébe.

X. Carnaval la Stana – 2010

Unul dintre invitaţii carnavalului jubiliar la Stana a fost ansamblul de ceterași 
„Szederinda” din Șimleul Silvaniei care a repurtat un binemeritat succes. Carnavalul satului 
a fost iniţiat în 1914 de către Koos Károly, arhitect al castelurilor din localitate. Festivitatea 
atrage interesaţi nu numai din Cluj dar şi din Ungaria. 

A 2010-ben jubiláló X. Sztánai Farsang egyik meghívottja a szilágysomlyói Szederinda 
citeraegyüttes volt, akik igen hangulatos és friss gyermekhangon előadott több népdal-
összeállításukkal méltán arattak nagy sikert az immár nemzetközi hírű rendezvényen. A 
sztánai farsangot a helység híres polihisztora, Kós Károly, a világhírű építészeti remekmű, 
a Varjúvár megálmodója és felépítője, „tulajdonos-várkapitánya” hívta életre 1914-ben. 
A hagyományos rendezvényt 2001-ben sikerült feléleszteni a szintén Kós Károly tervei 
alapján épült Szentimrei-villa mai működtetőinek, Szabó Zsoltnak és H.Szabó Gyulának. 
A rendezvényen mindig szerepelnek köz-érdeklődésre érdemes újdonságok, mint idén 
a Wagner Péter grafikai kiállítása, a Szederinda citerázásával, a Csigadombi kirándulás, a 
helybeli színkör előadása, a bábelőadás, a farsangi bál és még sok más kalotaszegi télen 
látható foglalatosság. Nagyszerű példája a rendezvénysorozat az elegánsan, minden láto-
gató megelégedésére, igényesen működő faluturizmusnak. Azt tartják a gazdagok, hogy 
minden embernek legalább egyszer el kellene jutni a velencei karneválra, aztán a riói kar-
neválra. Mi meg azt mondjuk, hogy a sort elkezdhetjük a sztánai Balázs-napi farsanggal, 
mert mindössze karnyújtásnyira van tőlünk, Zilah és Kolozsvár között félúton, s ha tetszik, 
hát jöjjön Velence, majd Rio de Janeiro!

Szilágyság , 8/26.02.2010.
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Serkenj fel kegyes nép!
Romániai Magyar Dalosszövetség III Éneklő ifjúság Kodály szellemében

Kézdivásárhely, 2010. április 17-18.

Idén a kézdivásárhelyi gyönyörűen felújított Vigadóban rendezte a Dalosszövetség 
a találkozót, amelynek Fekete Miklós és a helybéli „Petőfi Sándor” Iskola Talentum 
gyermekkórusa volt a házigazdája. Tíz énekkar fogadta el a meghívást, és tették 
felejthetetlenné szép éneklésükkel az elmúlt hétvégét a kézdiek számára. Nagyon sok 
érdekességet láthattak az odalátogatók. Jó tudni, hogy a Székelyföldön szeretik a jó 
kórusmuzsikát és a citeramuzsikát is, akár a Vigadóban, akár a templomaikban. Maga a 
kis város, sűrűn kanyargós utcáival, sikátoraival, belső udvaraival, – amúgy municípium 
– egy valóságos építészeti gyöngyszem, ahol a felnőtt látogató már az ismerkedés elején 
arra gondol, hogy teljesen hű tükörképet kap a székelyek csavaros észjárásáról. Ezek a 
számozott belső udvarok a valamikori kézműves családok egybemaradásának, egymásra 
utaltságának hű emlékei: egységben az erő jelmondatuk jegyében. Az is valóságos csoda, 
hogy erre a városrombolók nem figyeltek fel és nem tették tönkre ezt a nagyon szép, magas 
fokú szervezettséget sugalló városképet. Ennek láttán az értetlenkedők az autonómiára való 
törekvés lényegét is megérthetnék, ha nagyon akarnák. A tények egyszerűek: a székelység 
feladata a határok őrzése volt, ezer évig!  Ezért mindig autonómia járt nekik. Nem kellett 
senki elvégezze helyettük feladataikat. Ha nem látták meg a közeledő ellenséget, ők itták 
meg legelőbb a levét. Ha nem tudták visszaverni őket, szintén ők látták kárát. Senki 
másra, csakis a Gondviselőre, magukra és soványka kis havasi legelőkből kiszorított 
termőföldjeikre számíthattak. Ezért kijárt nekik az autonómia, és ezt még a burkus királyok 
is elfogadták. És mi tagadás, ezer év alatt valahogyan hozzászoktak. Majd jött a román 
uralom és volt autonómia, nincs autonómia. (Pedig, a hatalmasok szerint, sehol a világon 
nincsen olyan igazságosan elrendezve a nemzetiségi kérdés, mint nálunk!)

Ennek ellenére, Kézdivásárhelyen azt láttuk, hogy fejlődik a kis város, rendben 
vannak középületeik, utcáik tiszták, igényes kulturális rendezvényeik vannak, a diákszállók 
tiszták, fel vannak újítva, a diákétkezdékben rend és tisztaság van, jó a koszt, igényes a 
kiszolgálás, szolgálatkészek és kedvesek az alkalmazottak. 

Vajon, ez a sok jó példa miért nem ragadós? Miért nem tanuljuk el a jót, a szépet, 
a hasznosat? Azt, hogy a kevésből is jót lehet kihozni ésszerű, hozzáértő gazdálkodással. 
Gondolom, hogy azt mindenki elfogadja, hogy nem arról híres a központi költségvetés, hogy 
titokban sokkal több pénzt pumpál a kis székelyföldi városokba, mint más településekre.

A szilágysomlyói Szederinda citeraegyüttes szép, csengő éneklésével és citerajátékával 
hamar belopta a közönség szívébe magát, amit az előadás közben felzúgó taps jelzett 
folyamatosan, majd a ráadást kérő zárótaps. Tény, hogy csak a Szederindát tapsolta vissza 
a lelkes közönség, bár én visszatapsoltam volna még néhány nagyon szépen éneklő kórust.

A rendezvényen tíz gyermekkórus lépett fel: a brassói Áprily Lajos Líceum 
gyermekkara Szigyártó Mária-Andrea vezetésével, a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti 
Líceum gyermekkara Bazsó D. Ferenc vezetésével, a szilágysomlyói Báthori István 
Alapítvány Szederinda együttese Gáspár Attila vezetésével, a temesvári Bartók Béla 
Elméleti Líceum gyermekkara Péter Csilla vezetésével, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor 
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Iskola Tiszta Szív diákkórusa Cseh Béla vezetésével, a berecki Comenius Általános Iskola 
gyermekkórusa Khell Gabriella vezetésével, a kézdivásárhelyi Petőfi Sándor Általános 
Iskola Talentum gyermekkórusa Fekete Miklós vezetésével, az uzoni I-VIII osztályos 
iskola Hajnalcsillag gyermekkórusa Keresztes Enikő vezetésével, a rétyi Antos János I-VIII 
osztályos iskola Tavirózsa gyermekkara Dombora Anna vezetésével, valamint a Marosszéki 
Kodály Zoltán gyermekkar Czakó Gabriella és Nagy Éva tanárnők vezetésével. Minden 
fellépő kórus nagy fejlődésen ment át a tavalyi, a temesvári Millénniumi templomban 
megtartott, találkozó óta, értékelte Tóth-Guttman Gabriella tanárnő, a Dalosszövetség 
elnöke. Fejlődött az előadókészség, igényesebb lett a repertoár, árnyaltabb a művek 
előadói felépítése. Öröm volt hallgatni a szépen csengő gyermekhangokat, ebben az 
igényes környezetben!

Másnap, azok a kórusok, amelyek vállalták, templomokban énekeltek a vasárnapi 
misén, istentiszteleten. A Szederinda a nagyon szép, impozáns, tágas ősi református 
templomban szolgált, zsoltárokat, dicséreteket és népdalzsoltárokat mutattunk be a hívek 
nagy örömére. Beder Imre tiszteletes úr szép, bíztató szavakkal köszönte meg a gyerekek 
szolgálatát. Az idő szorossága miatt sietni kellett visszafele, mert meg akartuk nézni a 
Nyerges-tetőn, Kászonújfalu szomszédságában a szabadtéri Kopjafa-múzeumot, majd a 
mádéfalvi emlékművet és a Szervatiusok Tamási Áron emlékművét Farkaslakán. Délután 
hat órakor pedig a marosszentgyörgyi református istentiszteleten citeráztunk, Sárkány 
Tünde asszony meghívására, nt.Becsky Eörs tiszteletes úr gyülekezetében, amely előtt 
1990. március 19-én párját ritkító szép szavak hangzottak el az együttélésünkről, egymásra 
utaltságunkról: Ne féljetek magyarok, jönnek a cigányok! És jöttek! Sokan közülük meg is itták 
ennek a levét, de bátran kiállottak mellettünk. Ne felejtkezzünk el e nemes cselekedetükről, 
hogy közös jogainkért harcoltunk együtt, hogy otthonunk legyen a szülőföldünk.

Legközelebb (Nagyváradon, május 4-én) az 50 esztendős Szivárvány  c. gyermeklapot 
köszönti a Szederinda és a II osztályosokból alakult Kis-szederinda, akik máris nagy 
lelkesedéssel próbálják megszerezni a stafétabotot.

A Romániai Magyar Daloszövetség (Asociaţia Corală a Maghiarilor din România) 
III. Éneklő Ifjúság Kodály szellemében, idén Kézdivásárhelyen rendezte meg találkozóját, 
egy olyan patinás középkori kis székely városban, ahol öröm volt beletekinteni ennek a 
kis lélekszámú ősi, hagyományait tisztelő népcsoportnak a hétköznapjaiba. Azokba a 
hétköznapokba, amelyekben természetes egyszerűséggel van jelen a minden nehézségek 
ellenére fellendülőben lévő gazdasági élet, az igényes városgazdálkodás, a kisváros 
tisztaságának megőrzése, a közintézmények felújításának igényessége, a teljes városkép 
karbantartása, hozzáértéssel, a szegényes pénzügyi lehetőségek ellenére is jó ízléssel 
való továbbfejlesztése. Sokan és sokat tanulhatnánk a kézdivásárhelyiektől. Szívesen 
fogadnak minden jó barátként odalátogató, tőlük tanulni akarót. Szeretettel megosztják 
tapasztalataikat. Merjünk tanulni egymástól, a saját jól felfogott érdekünkben.

Szilágyság 17/2010. április 30-i számában
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Clădirea de pe Gheorghe Doja nr. 6

Pe strada Gheorghe Doja nr.6 se află clădirea care adăpostește “Galeria de artă Ioan 
Sima Zalău”.  Construcţia despre care vorbim nu a fost întotdeauna o aripă a Muzeului de 
Istorie și Artă Sălaj. De-a lungul timpului clădirea a cunoscut diferite întrebuinţări, fiind 
locuinţă privată, sediu de bancă sau a diferitelor instituţii locale și apoi muzeu memorial.

Clădirea de pe Gheorghe Doja nr.6, o construcţie plină de “amintiri”

Pentru început, trebuie precizat faptul că nu se cunoaște o dată precisă a construcţiei 
clădirii de pe Gheorghe Doja nr.6. Începutul istoriei ei se leagă de familia Roth. Cândva, 
înainte de anii 1940 clădirea reprezenta casa particulară a famliei Roth, probabil o familie 
de origine evreiască. Documentele vremii relevă faptul că, fiind îndatorată băncii, familia 
Roth a pierdut proprietatea, “casa” devenind sediu al Băncii Naţionale Române, clădirea 
fiind împânzită de ghișeele unde oamenii luau și predau bani.

Anii regimului comunist aduc o nouă întrebuinţare locaţiei despre care vorbim, clă-
direa devenind sediu al Oficiului de Gospodărire a Apelor.

În 1980 Ioan Sima propune forurilor culturale ale vremii o donaţie de tablouri per-
sonale, clauza donaţiei fiind ca lucrările sale să fie păstrate într-un singur spaţiu adegvat, iar 
acesta să constitue nucleul unui muzeu memorial. La cel mai înalt nivel politic și cultural 
se decide repartizarea imobilului 6, starda Gheorghe Doja, Muzeului Judeţean. La 9 Iulie 
1981 se dă în funcţiune Galeria Ioan Sima.

“Clădirea a avut un mare noroc”

Doamna Maria Badiu, primul custode al “Galeriei de Artă Ioan Sima”, ne-a adus la 
cunoștinţă faptul că, înainte de a deveni ceea ce este astăzi, clădirea a fost lăsată în paragină 
un număr de ani. Odată cu mutarea sediului Oficiului de Gospodărire a Apelor, clădirea 
de la Gheorghe Doja nr.6 a devenit neutilizată, fiind trecută pe lista neagră a demolărilor. 
“Având o arhitectură nespecifică zonei, nu se încadra în peisajul orașului și trebuia să fie 
demolată. În momentul în care Maestrul Sima a făcut donaţia, i s-au propus mai multe spa-
ţii pentru a fi transformate în muzeul memorial dorit de el, unul dintre spaţii fiind acesta. 
Sima a preferat clădirea care adăpostește în prezent tablourile lui, deoarece îi amintea de 
muzeul Rodin din Paris <<Clădirea este un petit Rodin>> (Ioan Sima). Iată care a fost 
norocul clădirii, dacă nu ea trebuia să fie demolată”

Deschiderea oficială a galeriei a fost un prilej de mare bucurie pentru pictorul Ioan 
Sima. Inaugurarea a atras oameni importanţi atât în lumea artei cât și în Partidul Comunist.

Vlad Gheorghiţeanu
Sălajul European
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Transformări suferite de clădire de-a lungul timpului

În 1981, “Galeria de Artă Ioan Sima” etala tablourile Maestrului Sima în cele 7 săli 
ale clădirii. În scurt timp spaţiul se dovedește neîncăpător deoarece, tot mai mulţi artiști 
doreau să expună lucrările personale, atrași fiind de numele și importanţa fondatorului. În 
acest context anul 1983 aduce o extindere a clădirii, acesteia fiindu-i anexate opt săli supli-
mentare. În prezent, primele șapte săli etalează lucrările Maestrului, tablourile și lucrările 
grafice fiind dispuse sub forma unei expozitii permanente, restul de opt săli găzduind ex-
poziţii temporare. Pentru vânătorii de inedit vom specifica faptul că, depozitul galeriei se 
află în fosta cameră de tezaur a băncii.

Ioan Sima – o scurtă biografie

Ioam Sima s-a născut la Pericei în anul 1898, într-o seară de 19 decembrie, la orele 
21. El este al șaselea copil din familia Alexandru și Regina Sima. Talentul i-a fost remarcat 
din tinereţe, dar pentru că pictura era privită în acele vremuri ca o pierdere de vreme, Sima 
a urmat cursurile Facultăţii de Drept din Cluj, devenind un foarte bun jurist. În materie 
de pictură el a urmat cursuri de specialitate în paralel, obţinând de-a lungul timpului nu-
meroase distincţii. La un moment dat, un prieten apropiat i-a propus să-l însoţească peste 
ocean și să picteze în America. Renumitul doctor Haţeganu, în a cărei casă a fost primit de 
multe ori, l-a îndrumat să nu dea curs invitaţiei afirmând în zeflemea “Cei de acolo numai 
pe voi vă mai așteaptă”.

 În 1980 Ioan Sima donează Muzeului Judeţean Sălaj un număr de 162 lucrări de 
pictură și grafică, arhiva .

Sălajul European, 15 septembrie 2010

Dispută pe gunoaie

Avem o ţară minunată, păcat că este locuită, am avea tendinţa să spunem uneori. 
Exemplul pe care o să vi-l prezentăm se încadrează perfect contextului.

La hotarul dintre comuna Românași și comuna Treznea (judeţul Sălaj), există un 
loc cunoscut de localnici sub denumirea de “La curmătură”. Reprezentat printr-un spaţiu 
verde cu puternic potenţial de agrement, domeniul este împânzit de copaci și de mici for-
maţiuni pietroase sub formă de stânci care îi conferă o titulatură de cadru feeric, mai ales 
când soarele de primăvară-vară îl mângâie cu razele lui protectoare.

Până aici nici o problemă… Dar inutilitatea domeniului ca spaţiu de agrement apare 
în momentul în care observi că acolo, unde ar trebuii să se întindă păturile persoanelor cu 
poftă de ieșire în natură, sau să vezi copiii alergând în jocurile lor gălăgioase după felurite 
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mingi, tronează maldăre de gunoi. Dar poate că nici gunoiul nu ar fi cea mai mare proble-
mă, asta în cazul în care ar fi strâns și dus spre centrele specializate de colectare. Din păca-
te gunoiul care parcă îţi râde în nas demostrându-ţi cât de bine “stă” pe întinderea verde, 
reprezintă subiect de discuţie în contradictoriu între doi primari. Astfel, Viceprimarul din 
Românași susţine că maldărele de deșeuri se află pe teritoriul comunei Treznea, iar de cea-
laltă parte, primarul Treznei acuză primăria comunei Românași cum că teritoriul este sub 
administrarea Românașului.

La curmătură, “un Triunghi al Bermudelor”

Nagy Erzsebet Csutak, Comisar Șef al Comisariatului Judeţean Sălaj al Gărzii 
Naţionale de Mediu, ne-a declarat că în primăvara anului 2008, în colaborare cu firma de 
salubrizare AVE, fliala Sălaj, și Primăria Românași, au avut o acţiune de curăţare a arealului 
poluat de deșeuri. “Acolo, firma AVE a amplasat un container mare, expre pentru depozi-
tarea corespunzătoare a gunoaielor. Am înţeles că respectivul container nu se mai află în 
locul unde era situat acum câţiva ani”. Informaţiile doamnei Csutak au fost confirmate. 
Într-o scurtă vizită pe care redacţia a făcut-o teritoriului numit “La curmătură” nu a găsit 
nici urmă de container, deși “primăriile au obligaţia de a amplasa containere în locurile 
cunoscute drept zone de agrement”. Nu știm de ce nu mai există acel container, de fapt 
nimeni nu credem că știe. Probabil a dispărut în neant….păcat că nu a luat cu el și gunoa-
iele din împrejurimi. Pentru a face haz de necaz, dacă ai un GPS în mână și te plimbi prin 
locurile acelea, vei putea observa, cu stupoare, că ecranul aparatului de localizare devine 
alb indicând un gol complet, fără drum, fără nimic. Dar, revenind la subiect, “de acolo avem 
reclamaţii care revin, deși trimitem adrese oficiale către primării.” Ne întrebăm, de ce nu 
face nimeni nimic? Poate că frica de a intra pe teritoriul altcuiva influenţează  anumite per-
soane. Sau poate, dragi contribuabili, este mai lejer să se plătească amenzi din banii strânși 
spre a fi folosiţi în diferite scopuri. Dumneavoastră ce credeţi?

Nu este teritoriul meu! Oamenii tăi produc gunoiul!

În cadrul unei convorbiri telefonice, primarii celor două comune au afirmat că teri-
toriul luat în discuţie provoacă anumite controverse, totuși amăndoi susţineau, “sus și tare” 
că porţiunea de pământ nu aparţine comunei pe care o au în administrare. Probabil că “La 
curmătură” este un “no man’s land”. Cât ţine de oamenii care depoziteză deșeurile în arelul 
respectiv, “Toate deșeurile sunt depozitate acolo de cei de la Păușa (comuna Românași). 
Primarul din Românași spune că vin ai noștrii cu căruţele și lasă gunoaiele acolo, dar asta 
este imposibil datorită faptului că, pentru a ajunge “La Curmătură” oamenii de aici au de 
urcat un deal, proces care este imposibil de realizat cu ajutorul căruţei” (primarul comunei 
Treznea). Răspunsul viceprimarului din Românași a fost că “probabil oamenii din Păușa 
depozitează deșeuri acolo, dar nu este teritoriul meu”. Oricum viceprimarul din Românași 
a declarat că își ia angajamentul de a curăţa zona de acolo.
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Problema gunoiului rezolvată de diateza pasivă

După câte aţi putut observa nimeni nu știe sau nimeni nu vrea să știe cine depozi-
tează ilegal gunoi pe arealul anterior descris. La problema aceasta venim noi cu o rezolvare 
pentru a-i împăca pe ambii primari. Nimeni nu aruncă gunoiul. Gunoiul se aruncă. Pentru 
a fi mai expliciţi, nimeni nu știe cum, depozitele de deșeuri apar în acele locuri. Probabil, 
pe timp de noapte, se metamorfozează în creaturi ciudate cu picioare, se transportă până la 
curmătură unde se așează la o poveste cu restul deșeurilor, iar la venirea zilei, când soarele 
de vară-primăvară le surprinde se pietrifică și rămân acolo, așteptând ziua în care vor fi 
băgate în seamă de cineva.

Vedeţi dragi cititori ai articolului, limba Română este frumoasă dar și foarte folosi-
toare în caz de rezolvare a unor conflicte care se iscă din motive atât de stupide, cum ar fi 
o porţiune poluat de gunoi.

Sălajul European, 16 septembrie 2010

„Mănânc din gunoaie pentru că trebuie să 
mă hrănesc”

Redacţia Sălajul European a participat la o acţiune de patrulare întreprinsă de către  
Poliţia Comunitară Zalău. Articolul prezentat în urma acţiunii sus amintită îngloba decla-
raţia unui “gunoier ocazional” care a afirmat că “Noi de aicea ne hrănim. De aici ne-am hră-
nit de mici și de aici îi hrănim pe copiii noștri. Până acuma nu luam mâncare pentru copii 
din gunoi, aveam ajutor social. Pe atunci luam resturi cu care îi hrăneam pe porcii pe care îi 
creșteam și îi vindeam. Acuma mi-au tăiat ajutorul social și nu mai avem bani de mâncare. 
Dacă găsim fier vechi îl luăm pe acela și îl vindem, iar cu banii ne cumpărăm mâncare și 
câte o haină. Asta facem și cu banii de pe porci. Nu îi bem cum zice toată lumea, chiar nu 
facem asta. Dar nu avem din ce trăi. Am doi copii de care trebuie să am grijă. Trebui să îi 
hrănesc cu ceva. Cât putem, mâncăm din gunoi, dacă luăm vre-o boală, nu știu…”

Declaraţia prezentată de noi nu a rămas neobservată. Putem afirma că a lăsat, așa 
cum era de așteptat, o puternică amprentă, mesajul ei fiind cu un puternic impact emo-
ţional. Pentru a vedea ce au de spus autorităţile competente în a răspunde unor astfel de 
informaţii ne-am adresat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Sălaj, precum și Direcţiei Sanitar Veterinare. Pentru a observa o reacţie a tinerilor asupra 
stării în care se află persoana care ne-a transmis mesajul mai sus amintit, am realizat un 
scurt sondaj în rândul utilizatorilor de Messenger. La sondaj au participat un număr de 50 
respondenţi, cu vârsta cuprinsă între 16 și 34 ani.
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“Dacă legislaţia în vigoare nu va fi schimbată, vom mai întâlni cazuri 
de felul acesta”   

           Deoarece “gunoierul de ocazie” a specificat faptul că își hrănește cei doi copii 
cu mâncare procurată dintre resturile depozitate în tomberoanele pentru deșeuri, prima 
instituţie contactată pentru a surprinde o reacţie a fost DGASPC. Aici, doamna Violeta 
Milaș (director DGASPC) a subliniat faptul că fără o legislaţie schimbată în ceea ce ţine 
de protecţia copilului, vom întălni în continuare cazuri de acest  gen. “în momentul în care 
noi vrem să luăm un copil dintr-o astfel de familie, nu putem, deoarece avem nevoie de 
acordul părintelui. Dacă acesta nu este de acord în privinţa scoaterii copilului din cadrul 
familial, trebuie să apelăm la o ordonanţă președenţială sau la executare silită, procesul 
fiind foarte anevoios. În același timp, avem o problemă reală cu lipsa actelor și a documen-
telor care se înregistrează la astfel de copii”. Cu toate că procesul de scoatere a copilului 
din sânul familial este foarte greoi, Violeta Miliș recunoaște că astfel de cazuri reprezintă 
o reală problemă. “Asemenea cazuri aduc în discuţie  copii neșcolarizaţi și neînscriși la un 
medic de familie. Sfatul meu este că trebuie să ne străduim mai mult pentru a-i integra într-
o societate normală”.

Carne de porc cu reziduuri

 Căutătorul în gunoaie a amintit faptul că adună deșeuri și pentru a hrănii porcii pe 
care mai apoi îI comercializează. Pentru a afla pericolele pe care le presupune consumul 
cărnii provenite de la porcii hrăniţi cu deșeuri de origine menajeră, am apelat la ajutorul 
Direcţie Sanitar Veterinare. De aici am aflat că animalul care consumă resturi alterate poate 
muri datorită unei toxiinfecţii alimentare. Dar dacă moartea animalului nu survine până la 
comercializarea cărnii obţinute prin sacrificarea lui, trebuie subliniat faptul că acea carne 
va depozita reziduuri care se vor transmite la omul care o va consuma. Cel mai grav lucru 
este că reziduurile despre care vorbim pot fi de mai multe feluri, chiar cancerigene. Sfatul 
primit de la DSV este de a achiziţiona carnea pentru consum de la persoane autorizate 
sau de a alege cu grijă persoanele care comercializează ambulant produsele de provenien-
ţă animală.

 “Nu este admisibil să se întâmple așa ceva intr-o ţară civilizată!”

 Datorită faptului că “tinerii sunt viitorul ţării”, am apelat la un scurt sondaj realizat 
online. Sondajul a urmărit surprinderea unei reacţii colective la problema ridicată de de-
claraţia mai sus citată. Majoritatea respondenţilor s-au declarat șocaţi de cele prezentate, 
afirmând că astfel de cazuri nu au ce căuta într-o ţară europeană.

Chiar dacă au fost voci care i-au învinovăţit pe “gunoierii ocazionali” pentru situaţia 
în care se află, putem conchide că propoziţia care se poate extrage din mesajele primite în 
cadrul sondajului este că “într-o ţară care se declară civilizată nu este admisibil așa ceva”.   

Sălajul European, 28 septembrie 2010
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Pluton sălăjean pentru Afganistan și Irak

Despre război ştim câte ceva din cărţi sau de la televizor. Doisprezece sălăjeni 

ştiu însă din proprie experienţă ce înseamnă conflictul armat. Au participat la 

16 misiuni internaţionale. Alţi şase militari din Zalău au plecat şi ei în toamnă în 

Orientul Mijlociu.

Mulţi dintre noi nu ştiu ce înseamnă armată, 
iar unii au văzut militari doar la televizor sau la 
vreo paradă militară. Puţină lume ştie că din Zalău 
avem plecaţi militari în teatrele de operaţiuni din 
străinătate. În exclusivitate pentru Graiul Sălajului, 
doi ofiţeri zălăuani, întorşi din Irak şi Afganistan, vor 
explica în ce constă viaţa unui militar pe câmpul de 
luptă al deşertului. Începând cu anul 2005, 12 cadre 
militare de la Batalionul 317 Logistic “Voievodul 
Gelu” Zalău au participat la 16 misiuni internaţionale 
pentru menţinerea păcii şi asistenţă umanitară. Alţi 
şase militari din Zalău urmează să plece în toamnă 
în teatrele de operaţiuni din Orientul Mijlociu. 
Momentan, aceştia se pregătesc alături de unităţile 
care vor fi detaşate în focul deşertului.

Două misiuni - două provocări

Căpitanul Bendea Gheorghe a participat până în prezent la două misiuni internaţionale. 
Prima a fost în perioada iulie 2007 - ianuarie 2008, în Kosovo, unde a sprijinit eforturile 
armatei locale pentru a se reconstrui din punctul de vedere al infrastructurii, tehnicii 
militare, demonstraţiilor etc. Cea de-a doua, şi mult mai dificilă, a fost între lunile 
mai şi noiembrie 2009, în Afganistan, unde a făcut parte dintr-o echipă care instruia o 
unitate militară de afgani, pentru a putea participa şi aceştia la misiuni. Atât în Kosovo, 
cât şi în Afganistan a beneficiat de tehnica coaliţiei militare. În afară de îmbrăcămintea şi 
armamentul românesc, toţi beneficiau de echipament american. 

Multora le este frică să plece în război. Pentru căpitanul Bendea a reprezentat o 
provocare. “Când m-am hotărât să plec în prima misiune, în Kosovo, am pornit de la premisa 
că am suficientă tărie de caracter ca să pot pleca. De asemenea, îi invidiam pe colegii care 
erau deja acolo. Am realizat că fac un pas important în ceea ce priveşte cariera mea militară. 
Şi de ce să nu recunosc, avantajul material a constituit un stimulent”, a afirmat acesta. După 

Paul Gorgan
Graiul Sălajului
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prima misiune, familia nu a fost de acord ca tatăl să mai plece în afara ţării. Militarul a spus 
familiei că are de dat nişte teste, şi nu că pleacă la selecţia pentru Afganistan. Până la urmă 
i-a pus în faţa faptului împlinit, când nu mai avea cale de întoarcere. 

O zi din viaţa unui military

După micul dejun, la ora locală 6:45, se transmit prin staţia radio ultimele detalii privind 
constituirea coloanei de marş şi a deplasării. O jumătate de oră mai târziu are loc şedinţa 
dinaintea plecării în misiune şi ordinul şefului de coloană de a începe deplasarea. Scopul 
misiunii era de patrulare, cercetare, observare a principalelor căi de comunicaţii şi întâlniri cu 
liderii locali pentru distribuirea de alimente. Termometrele indică deja 38 de grade Celsius, 
căpitanul Bendea era la postul ochitorului de la mitraliera unuia dintre blindate. Convoiul 
ajunge la ora 15:35, fără a fi întâmpinat probleme pe drum, în localitatea Navy Passay. După 
distribuirea de alimente populaţiei, militarii părăsesc locaţia spre o nouă destinaţie: Zama 
Kalay, în apropierea căreia vor petrece noaptea. Este ora 19:15. Coloana de blindate ajunge 
la destinaţie şi încep pregătirile pentru amenajarea locului de odihnă, realizându-se un 
dispozitiv de pază şi siguranţă. Astfel s-a scurs o zi din cele nenumăratele zile de misiuni.

Botezul focului

Prima seară de pericol în Afganistan a reprezentat un moment tragi-comic.  “Prima 
dată când am auzit o rafală de mitralieră era ora 00:00, prin radio eram anunţaţi că există 
posibilitatea ca 180 de talibani să ne atace baza. După a doua rafală de mitralieră am ştiut 
că suntem atacaţi. De fapt era un membru al Poliţiei Afgane care consumase haşiş şi avea 
impresia că vede talibani”, ne-a spus căpitanul din Zalău.

Medic în Irak

Căpitanul în rezervă, doctor Oros Claudia, a fost detaşată la baza Camp Bocca din 
Irak, în perioada iunie - decembrie 2007, unde alături de o echipă profesionistă de medici 
americani a asigurat îngrijiri medicale atât pentru soldaţii coaliţiei, cât şi pentru populaţia 
băştinaşă. Pentru că nu erau suficienţi medici, s-a solicitat trimiterea din ţară a mai multor 
medici. Nimeni nu a vrut să se ofere, în afară de ofiţerul Oros. Familia a fost uimită de 
decizia mamei de a pleca şase luni departe de casă, tocmai în mijlocul războiului. Teama 
din rândul membrilor familiei nu a fost un argument hotărâtor pentru a schimba decizia 
medicului de a pleca în Irak. 

Zece militari români aflaţi în baza Camp Bocca s-au aflat sub comanda medicului 
Oros Claudia, singurul ofiţer din acea bază militară. Pe toată durata şederii lor acolo, 
românii au beneficiat de sprijinul armatei americane, în tot ceea ce înseamnă logistică şi 
resurse umane. “Condiţiile au fost foarte bune, am avut parte de acelaşi echipament ca şi 
americanii. Nu avem ce reproşa.”, ne-a spus doamna doctor. Experienţa plăcută avută în 
cele şase luni a determinat-o pe Claudia să afirme: “probabil aş mai merge într-un spital 
militar din Orientul Mijlociu”.
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Atacuri cu mortiere

Perioada petrecută departe de casă ar fi fost mult mai frumoasă dacă în acea bază militară, 
în prezent desfiinţată, nu se mai aflau şi câteva mii de insurgenţi irakieni, reţinuţi în vederea 
prezentării lor în faţa instanţelor de judecată, fiind consideraţi terorişti. Organizau revolte la 
interval de câteva zile; aruncau cu pietre, spârgând tot ce le stătea în cale. Pe lângă revoltele celor 
reţinuţi, pericolul era iminent. La interval de câteva săptămâni, insurgenţii organizau atacuri cu 
mortiere asupra bazei cu scopul de a creea panică în rândul soldaţilor, pagube şi răniţi. 

“Vă mulţumim că sunteţi aici”

“O amintire a perioadei petrecute în Irak este deşertul torid, cu temperaturi de 70 de 
grade Celsius ziua şi 30 de grade Celsius noaptea, motiv pentru care programul în spital 
era doar de noaptea. Totuşi, cea mai frumoasă şi inedită amintire rămâne momentul în 
care am avut ocazia să mi se mulţumească de către irakieni că sunt acolo şi că se vor ruga 
la Dumnezeul lor pentru mine, asta în condiţiile de tensiune dintre irakieni şi americani”, 
ne-a mai spus medicul Oros. 

Românii, mai sufletiști ca și americanii

După contactele cu populaţia din acele locuri, atât doamna doctor Oros, cât şi 
căpitanul Bendea au confirmat faptul că soldaţii români sunt mai bine primiţi de către 
irakieni şi afgani în comparaţie cu cei americani. “Când auzeau că vor fi îngrijiţi de un 
medic român, irakienii aplaudau şi strigau “Romania, Romania”; eram mult mai apropiaţi 
de ei, îi tratam la fel ca şi pe ceilalţi”, a afirmat medicul zălăuan.

Graiul Sălajului, 30 iunie 2010

Prefectura denunţă ilegalităţi în 
acordarea locuinţelor ANL

Subprefectul Sălajului, Onorica Abrudanu, susţine că pentru cele cinci persoane 

care au ataşat la dosare cereri în vederea adoptării unui copil, locuinţele ANL au 

fost acordate ilegal.

În urma verificărilor efectuate de Corpul de Control al Prefectului s-a constatat că 
cele cinci persoane beneficiare de locuinţe ANL care au depus la dosar cereri în vederea 
adopţiei unui copil au obţinut locuinţele în mod ilegal, consideră subprefectul Onorica 
Abrudanu. “În urma controlului s-a constatat faptul că toţi cei cinci beneficiari de locuinţe 
ANL care au obţinut 10 puncte pentru o cerere de adopţie sunt persoane singure, două 
dintre acestea fiind persoane de sex masculin. Nu este o chestiune de discriminare, dar 
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pentru faptul că nu au obţinut atestatul de persoană aptă să adopte un copil şi nu s-au 
prezentat la Protecţia Copilului în vederea clarificării cererilor la termenele cerute de către 
direcţie, consider că este ilegală această repartiţie”, a declarat subprefectul Sălajului.

Cerere de adopţie depusă în ultima zi de completare a dosarelor

Din raportul Corpului de Control reiese faptul că “în urma verificărilor efectuate la 
sediul Primăriei Municipiului Zalău s-a constatat că există un număr de cinci dosare în 
care persoanelor solicitante li s-au acordat câte 10 puncte pentru criteriul <<tineri care au 
adoptat sau adoptă copii>>“. Acelaşi document arată că au fost depuse la dosarele ANL 
“adeverinţe eliberate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sălaj prin care se certifică faptul că persoanele în cauză au formulat cereri în vederea adopţiei 
unui copil”. Cererile au fost înregistrate la Protecţia Copilului în luna februarie, zilele 4, 11, 
25, respectiv 26. De menţionat este faptul că termenul limită pentru completarea dosarelor 
în vederea repartizării locuinţelor pentru  tineri a fost 26 februarie 2010.

Nimeni nu s-a prezentat la Protecţia Copilului                                                             
pentru a confirma adopţia

Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj a pus la dispoziţia 
reprezentanţilor Prefecturii cinci adrese din data de 13 iulie 2010, prin care “a invitat 
persoanele care au depus cereri în vederea adoptării unui copil la sediul instituţiei în vederea 
clarificării cererilor, în caz contrar considerându-se că acestea au renunţat la intenţia 
de adopta”. Perioada în care aceste persoane au fost invitate la sediul DGASPC Sălaj a 
fost 19-23 iulie 2010, anterioară aprobării listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri 
prin hotărârea numărul 189 din 26 iulie 2010 a Consiliului Local Zalău. De asemenea, 
legea 152 din 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe prevede că: “La 
data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanţii au obligaţia să 
reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces”.

Protecţia Copilului a cerut Primăriei Zalău reanalizarea dosarelor

La solicitarea Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj referitoare la momentul în care ar 
putea fi luat în considerare punctajul acordat în cazul tinerilor care adoptă copii, Protecţia 
Copilului spune că: “din această categorie fac parte persoanele sau familiile care au primit 
în încredinţare în vederea adopţiei unul sau mai mulţi copii şi există în acest sens hotărâre 
definitivă şi irevocabilă. 

Raportul mai prevede că “DGASPC Sălaj a pus la dispoziţia Prefecturii adresa 
comunicată Primăriei Zalău, la data de 2 august, prin care s-a făcut referire la aceste aspect, 
cu rugămintea de a reanaliza oportunitatea acordării punctajului pentru repartizarea 
locuinţelor pentru tineri, în cazul celor care adoptă copii, doar pe baza unei simple cereri 
adresate DGASPC Sălaj”.
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Procesul verbal al sedintei de Consiliul Local din 26 iulie, cand s-au 
repartizat locuintele ANL

Dl. consilier Bălăjel Teodor - Aş avea un mic comentariu; locuinţele se repartizează 
după unele criterii; sunt unii care sunt în proces de adopţie. Aş dori să întreb comisia 
sau pe cineva care s-a ocupat de repartizarea locuinţelor, să îmi spună câţi dintre 
cei care au avut cerere de adopţie au finalizat această cerere şi au adoptat un copil?
D-na consilier Coţa Gabriela Daniela - Datele din dosarul de adopţie sunt 
strict confidenţiale, dacă veţi solicita aceste date la Direcţia de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului vă vor fi date foarte puţine informaţii despre dosarele 
persoanelor care au depus cerere de adopţie, deoarece sunt date confidenţiale.
Dl. consilier Bălăjel Teodor - Eu cred că şedinţa de adopţie este o şedinţă publică.
D-na consilier Coţa Gabriela Daniela - şedinţa de adopţie nu este o şedinţă publică.
DI. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu - Am să vă răspund la suspiciunea care există vizavi de 
cererile de adopţie. Sunt foarte puţine dosare care au cereri de adopţie. Pe viitor, chiar dacă 
acest criteriu există în legislaţie, am să propun ca acest criteriu să nu se mai ia în considerare.
Dl. consilier Bălăjel Teodor - Nu mi se pare normal să folosim copii pentru a obţine o locuinţă.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - Probabil ar fi trebuit să ne implicăm mult mai 
mult în momentul în care s-a făcut repartiţia, nu acum.

DI. consilier Deak Francisc - Într-adevăr au fost câteva cazuri cu cerere de adopţie, 
comisia a fost corectă şi a analizat corect fiecare dosar. Sugestiile ar fi trebuit să vină înainte 
de repartizare, nu după. Cei care nu au primit o locuinţă vor fi nemultumiţi, iar cei care au 
avut ceva de spus au făcut contestaţii, care s-au rezolvat în mare masură.

Prefectura va acţiona în instanţă Hotărârea Consiliului Local

În final, Corpul de 
Control “propune Prefectului 
Judeţului Sălaj promovarea 
de către Serviciul Juridic și 
Contencios Administrativ a 
unei acţiuni în instanţă prin 
care să se constate nelegali-
tatea repartizării locuinţelor 
pentru tineri destinate în-
chirierii din imobilele ANL, 
în ceea ce privește persoa-
nele înscrise în Anexa nr.1 
- poziţiile 3, 6, 7, 11 și 14 la 
Hotărârile nr. 189/26 iulie 
2010, respectiv nr. 221/6 august 2010 ale Consiliului Local Zalău”. Conform Anexei nr. 1 
la HCL nr. 189/26 iulie 2010, făcută publică pe site-ul Primăriei Zalău, la poziţiile 3, 6, 7, 
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11, și 14 sunt trecute următoarele persoane: Toth Roxana Elena, Bălănean Cornelia, Tărău 
Cristian, Baciu Adrian Mircea și Deac Florina.

Prefectura Sălaj propune modificarea criteriilor ANL

După documentaţia depusă de către Corpul de Control, subprefectul Onorica 
Abrudanu spune că “Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj va face o adresă către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor şi Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin care va 
prezenta situaţia cu problemele constate şi va face propuneri de modificare a criteriului 
prin care se acordă 10 puncte tinerilor care adoptă copii”.  

Abrudanu: “Respect legea și vreau să fiu corectă”

În urma tuturor demersurilor, Onorica Abrudanu a declarat pentru Graiul Sălajului: 
“Sunt cu conştiinţa împăcată că am făcut ceea ce trebuie pentru a apăra interesele 
cetăţenilor, şi atâta timp cât reprezint Guvernul în teritoriu respect legea şi vreau să fiu 
corectă”. Subprefectul a ţinut să mai spună că “deşi precepţia vizavi de Instituţia Prefectului 
nu este una pozitivă, vreau să combat această perecpţie, pentru că în Prefectură sunt 
specialişti şi oameni responsabili şi sunt încântată să lucrez cu acest gen de oameni”.

Graiul Sălajului, 26 august 2010

Șoferul viceprimarului Sojka 
și prunele Zalăului

Consilierul judeţean PNL Livia Chende cere demisia 
viceprimarului Sojka Atila pentru abuz în serviciu.

Din cei 60 de pruni din curtea Staţiei de Epurare a Zalăului au dispărut săptămâna 
trecută toate prunele. Livia Chende, șefa Staţiei, susţine că viceprimarul Sojka Attila, îm-
preună cu șoferul personal, s-a prezentat la staţie și a spus că îl va trimite pe șofer să culeagă 
prunele, pentru că acolo este patrimoniul Primăriei. Liviei Chende nu i-a venit să creadă, 
pentru că până acum angajaţii staţiei culegeau prunele; ei sunt cei care au plantat și îngrijit 
pomii. “Eu am crezut că vor să le culeagă în numele Primăriei și am zis că, dacă le vor pen-
tru ei, atunci să le ia”, spune liberala. După ce marţi, miercuri și joi, șoferul a fost și a cules 
toate prunele, șefa staţiei a sunat la Primărie să vadă dacă există o hotărâre de Consiliu 
Local pentru valorificarea prunelor, iar răspunsul primit a fost negativ, fapt confirmat și de 
către Sojka Attila în persoană. “Sunt atât de indignată de acest abuz în serviciu, încât nu-mi 
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rămâne decât să cer demisia viceprimarului. Dacă se compromite pentru niște prune, ce se 
întâmplă cu problemele mai importante?”, se întreabă Livia Chende. 

Viceprimarul Sojka Attila nu recunoaște nimic. Neagă că ar ști ceva de culesul prune-
lor. “Eu nu am nicio implicare, nu din ordinul meu a mers șoferul să culeagă prunele, asta 
dacă a mers. În plus, el este în concediu. Nu am cum să știu eu ce face el în afara orelor de 
serviciu. Oricum, ca și cetăţean al Zalăului, are aceleași drepturi asupra prunelor ca și an-
gajaţii de la staţie”, a declarat Sojka. Partea hazlie este că, deși prunii se află în patrimoniul 
Primăriei, fructele nu sunt în patrimoniu. Cine va rămâne cu prunele până la urmă și cine 
va bea ţuiculiţa? Dacă este să o luăm pe partea juridică, să nu zicem pe cea economică, la 
fel ca și “intelectualul” din Pipera, abuzul în serviciu de care este acuzat viceprimarul Sojka 
este definit de articolul 248 Cod Penal. Dacă este să judecăm după ce spune legea, vicepri-
marul nu poate fi acuzat în mod oficial de abuz în serviciu. Prunele nu se află în patrimo-
niul Primăriei; prin urmare, viceprimarul nu a cauzat o pagubă patrimoniului.

“Am cules numai 500 de kilograme”

După grele încercări, am reușit să vorbim cu Varga Mihai, șoferul lui Sojka. Acesta 
susţine că nu a fost trimis să culeagă prunele de către viceprimar, ci s-a dus din proprie 
iniţiativă, ca și cetăţean al Zalăului, care a văzut că la Staţia de Epurare sunt prune. Mai 
mult, șoferul chiar îi indeamnă pe zalăuanii care nu au prune să meargă să culeagă și ei, ca 
în urma lui au mai rămas; nu a cules decât 400-500 de kilograme. Dragi zălăuani, dacă anul 
acesta aţi ratat ocazia, pentru că șoferul lui Sojka a fost mai “pe fază”, anul viitor știţi locul în 
care să mergeţi! Așadar, în august 2011, ne vedem la staţia de epurare.
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Peter Cooper

Mărturisesc că nu-mi este ușor să scriu despre Peter Cooper... Despre omul 
blajin, care mă privea cu atâta drag și înţelegere de parcă mi-ar fi fost frate sau am fi 
copilărit împreună... Despre omul care – urmând calea iubirii pentru aleasa lui –  și-a 
părăsit ţara de origine... Despre omul care îţi acorda atâta atenţie încât te făcea să te simţi 
o excepţie... Despre omul de o nobleţe cum foarte rar îţi este dat să întâlnești în acest 
veac grobian...

Îmi este greu să scriu despre Peter, în primul rând pentru că el nu mai este, fizic, 
printre noi: la gândul că nu-l voi mai întâlni – aici, în lumea numelor și formelor – faţă 
către faţă, realizez cât de neputincioase și fade pot deveni cuvintele când nu mai au spri-
jinul prezenţei Celuilalt. Mi-a fost mult mai ușor să o fac când Peter debuta în martie 
2006, în cadrul Cenaclului „Silvania”, cu poeme traduse în românește de soţia sa, Corina 
Știrb Cooper. Scriam atunci, în paginile Caietelor Silvane, despre revelaţia pe care mi-au 
produs-o versurile sale... Au urmat alte lecturi în cenaclu din creaţia lui Peter, printre 
care cea a nuvelei Grădina Paradisului. O nouă revelaţie, în urma căreia ne-am gândit, 
în asentimentul colegilor de cenaclu, la o ediţie românească a scrierilor sale (știam de 
la Corina că Peter este autorul mai multor volume de poezie și proză apărute în SUA). 

Daniel Hoblea
Caiete Silvane
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Semne duhovnicești

La o primă vedere – superficială, așadar – și doar, evident, dacă ţi-ai pierdut credin-
ţa după supradoza de modernitate (comunistă vs. capitalistă) ce ţi-a fost administrată la 
greu, un preot îţi poate părea un actor ce joacă într-o piesă absurdă, în care spectatorii nu 
aplaudă și cărora actorul, singur de obicei, în straie stranii și greoaie, le întoarce de multe 
ori spatele pentru a invoca o fiinţă nevăzută, dar reprezentată peste tot, în faţa și în spate-
le „scenei”, pe toţi pereţii, fiinţă despre care o carte – Biblia – susţine că ar fi Dumnezeu 
însuși (mă rog, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu și El) făcut om. Aţi văzut filmul Andrei 
Rubliov al lui Tarkovsky? E cam vechi (1960), poate, pentru gusturile unora, dar merită 
văzut. Cei care l-au văzut, își amintesc, cu siguranţă, următoarea scenă: doi fraţi ruși își 
disputau puterea. De fapt, unul dintre ei o deţinea, Cneazul; celălalt, uzurpatorul, ros 
de invidie și ură, se aliază cu tătarii împotriva fratelui său. În fine, la un moment dat, în 
timpul Sfintei Liturghii, tătarii sparg ușa catedralei în care se baricadaseră o parte dintre 
pravoslavnici. Se întâmpla în orașul Vladimir, în anul 1408. După măcel, șeful hoardei 
intră în catedrală pe un superb cal negru și, sub o icoană imensă a Nașterii Domnului 
pictată pe unul dintre pereţi, are următorul dialog cu noul “cneaz”, cu uzurpatorul (care, 
totuși, își lăsase calul afară): Tătarul: “- Ascultă, cneazule, cine-i femeia aceea întinsă?” 
Uzurpatorul: “- Nu e femeie. E Maria, Fecioara. E Nașterea lui Hristos”. Tătarul: “- Și ci-
ne-i în cutie?”. Uzurpatorul: “- Hristos, Fiul ei”.  Tătarul (râzând): “- Cum poate fi virgină 
dacă are un copil? Bine se spune că în Rusia ta multe lucruri ciudate se pot întâmpla…” 
(După o lungă tăcere a uzurpatorului) Tătarul:                “- Interesant!”. Inepuizabile inter-
pretările acestei scene… Parcă în jurul ei se învârt mii de cărţi, scrise sau nescrise. 

De ce această introducere? Pentru că multora dintre noi, din păcate, tot ce ţine de 
credinţă, de religie, de biserică, de spiritualitate a ajuns să ni se pară doar… interesant 
(sau chiar absurd, în condiţiile arătate la început). Nu vital, mai mult chiar decât hrana 
trupului, nu, ci interesant … Dacă în Occident, conform multor mărturii, bisericile, în 
majoritatea lor, au fost reduse la stadiul de centre turistice “bântuite” de fotografi, încât 
intelectualii occidentali vorbesc în cazul său, nu de azi de ieri, despre o “societate post-

La întâlnirea de joi a cenaclului, din 4 februarie a.c., Peter nu a mai participat... 
Această primă întâlnire după plecarea lui a stat sub semnul creaţiei sale... S-a citit un 
grupaj amplu de poeme semnate de el... Și toţi cei prezenţi i-am simţit, cred, prezenţa 
inconfundabilă, învăluindu-ne în tandreţea zâmbetului său... Și după lectură, la sfârșitul 
întâlnirii, Corina ne-a reamintit că vrea să traducă în românește și să publice tot ce a scris 
soţul ei. Așa să fie! Și vom fi alături de ea în acest demers... Pentru a nu ne bucura doar 
noi, câţiva, de frumuseţea tulburătoare ce iradiază din creaţiile lui Peter Cooper...

Caiete Silvane, martie 2010
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creștină”, la noi, din fericire, lucrurile nu stau… încă, așa. Îmi spunea un preot ortodox 
că un preot anglican, asistând la o liturghie ortodoxă în Zalău, a rămas mut de uimire 
văzând numărul credincioșilor din biserică. Și asta într-o duminică netrecută cu roșu în 
calendar… Sigur, unora, argumentul statistic ce ţine de numărul celor ce merg la biseri-
că nu li se va părea relevant în ceea ce privește starea spirituală reală a oamenilor. Pe de 
altă parte, însă, te poţi întreba pe bună dreptate: ce mai caută atâta amar de lume la bise-
rică dacă s-a înstrăinat, cum spun unii, de cele sfinte? Firește, se pot da multe răspunsuri 
la această întrebare, care de care mai… interesante.

În ciuda oricărui scepticism, să nu ne pierdem, prin urmare, nădejdea! Căci semne 
ale rezistenţei spirituale la încercările acestui veac – semne duhohnicești – găsim, la noi, 
destule… Dacă știm și vrem să le vedem cu adevărat. Privind și numai aproape de noi, 
foarte aproape chiar, semnalăm cu bucurie, în acest sens, faptul că Episcopia Sălajului 
are o editură: Credinţă și Viaţă în Hristos. Însă – și o spun cu o umbră de întristare – poate 
nu aș fi aflat degrabă de existenţa acestei edituri dacă, un prieten de-al meu din copilă-
rie, Trandafir Vid (actualmente preot paroh în Treznea), nu și-ar fi publicat aici o carte 
deosebită, intitulată De dragul păcătoșilor (încercări de versificare a Patericului). O carte 
de acest gen este ea însăși un semn duhovnicesc, o mărturie îmbucurătoare a faptului 
că, deși împovărat de grijile supravieţuirii trupești, creștinul secolului XXI mai poate să 
spună sincer: Sunt însetat de Dumnezeu! Și apoi, în reculegere și tăcere, să I se închine…

Despre ce anume reprezintă Patericul pentru creștini (preţuit, în mediile mona-
hale mai aspre, imediat după Sfânta Scriptură) și ce a încercat Părintele Trandafir Vid 
în De dragul păcătoșilor – carte apărută în 2009, cu binecuvântarea Preasfinţiei Sale dr. 
Petroniu Florea, Episcopul Sălajului – a scris cu pricepere și acurateţe, în prefaţa ei, Pr. 
lect.. dr. Gabriel-Viorel Gârdan (cititorilor mai curioși le recomandăm comentariile lui 
Cristian Bădiliţă din introducerea la ediţia din 2003 a Patericului, apărută la Polirom).. 
Motivaţia scrierii sale ne-o dezvăluie, cu smerenie, autorul, într-un scurt Cuvânt de sfâr-
șit, din care spicuim: “Am încercat numai să dau formă de rimă, ici-colo. Pentru ca nouă, 
păcătoșilor, care nu avem atâta sete încât să trecem dincolo de arhaic, Patericul să ne fie 
mai accesibil și mai ușor de reţinut prin ritm și vers. Da… am făcut asta de dragul păcă-
toșilor. Așa mi-aș numi eu puţina osteneală: De dragul păcătoșilor…” 

Cititorii iubitori de duhovnicie vor căuta, cu siguranţă, această carte… Căci e 
mare secetă în pustiul acestei lumi și sunt puţine fântâni neotrăvite.

De dragul păcătoșilor, Părinte Trandafir Vid, roagă-te și pentru noi….

Caiete Silvane, Anul VI, Nr. 3 (62), martie 2010
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Ösztönösen tudtuk mit kell tenni
A húsz évvel ezelőtti eseményekről nehéz volt szóra bírni az akkori szem-
tanúkat. Most Seres Dénes képviselőt sikerült mikrofonvégre kapni.

– 1989 decembere előtt már érződött, hogy ez a helyzet tarthatatlan, hiszen gyakor-
latilag az utolsó állam voltunk a keleti tömbben, amelyben még tartotta magát a diktatúra. 
Már mindenütt körülöttünk változott a helyzet. Mindenki érezte, hogy Románia nem ma-
radhat sziget abban a rendszerben. Erről sokat beszélgettünk, de nyilvánvalóan csak szűk, 
megbízható baráti körben, mert a politikai titkosrendőrség mindenkit figyelt, különösen 
minket. Engem akkor már öt éve nem engedtek külföldre. Ilyen helyzetben türelmetlenül 
vártuk, mi lesz.

Otthon, a szülőfalumban, Magyarkecelben régi nagy antennákkal fogni lehetett 
a magyarországi tévéadásokat, onnan értesültünk néha az eseményekről. Egy szombat 
este éppen disznót vágtunk, és akkor tudtuk meg, hogy Temesváron zavargások vannak. 
Mindenki türelmetlenül várta az események végét, de a reménység már élénkebben élt 
bennünk. Szorongva vártuk a változást, mert féltünk attól, milyen ára lesz. Jól tudtuk, hogy 
az államapparátus, a titkosrendőrség nagyon sok eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy el-
fojtson mindenféle „ellenséges” megnyilvánulást. Csak akkor lélegezhettünk fel, amikor 
a rádióban hallgatva a bukaresti nagygyűlés közvetítését. Az irodában voltunk – a megyei 
tanács közigazgatási osztályán voltam jogász, de senki sem dolgozott, mindenki a rádiót 
hallgatta. De még mindenki aggódott, mert nem tudtuk, hova fajul el a helyzet. A diktátor 
elfutott, erre a hírre Zilahon is tömegmegmozdulás volt. Lementünk a térre. Úgy tudtam, 
hogy középiskolás lányaim otthon vannak Magyarkecelben, és nem érheti őket semmi baj, 
de meglepődtem, amikor a téren a tüntetők között őket is megláttam. Akkor a város apraja-
nagyja akart valamit tenni. Nagy volt a zűrzavar, Mănăila ezredes megpróbált valami rend-
szert teremteni. Akkor megalakult a Szilágy megyei „Nemzeti Megmentési” Front. Ebben 
Varga István vállalta az alelnöki szerepet, de volt még egy fontos emberünk ott, Barabási 
István, aki az egyedüli disszidens volt Szilágy megyében. Annak idején, amikor a pártkong-
resszus előtt újra kellett választani a főtitkárt, akkor letette az asztalra a pártkönyvét. Ezért 
meg is hurcolta a titkosrendőrség.

A diktátor menekülése után teljes káosz kezdett kialakulni a közigazgatásban. 
Tanácselnökök – párttitkárok – szöktek, bujkáltak, rémhírek kaptak lábra. Tömegpszichózis 
alakult ki, hogy jönnek a terroristák, megmérgezték a varsolci vizet, terroristák, tankok, 
helikopterek stb. jönnek. Csoportok alakultak, megpróbálták ellenőrizni a közlekedőket.

Nagyon az anarchia közelében voltunk, hiszen a karhatalom visszavonult a laktanyák-
ba, a rendőrség katonai felügyelet alá került, lezárták a fegyverraktárait. Mănăila ezredes 
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nagyon higgadtan és ügyesen kezelte ezeket az ügyeket. Egyébként a zilahi tartalékosok 
parancsnoka volt, jó kapcsolatot tartott fenn a civil tartalékosokkal és a sorkatonasággal is.

A teljes káoszban nem lehetett kapcsolatot tartani a megye többi közigazgatási egy-
ségeivel. Mindenféle randalírozók próbálták meg érvényesíteni akaratukat, egyszerűen 
nem volt felelős személy, aki biztosíthatta volna a helyi közigazgatás folytonosságát. Akkor 
sorba jártuk a falvakat, községeket, hogy ideiglenes vezetőket állítsunk a községek élére, 
akiket elfogad a közösség. Kellett egy folytonosság, kellettek olyan személyiségek, akik 
tovább tudták működtetni a helyi közigazgatást, és akivel hiteles kapcsolatot lehetett te-
remteni, a közigazgatási rendszert kellett biztosítani. A megye számára fontos volt, hogy 
hiteles forrásból ismerje az eseményeket, legyen kit utasítani, legyen ki informáljon a helyi 
történésekről. Akkor közigazgatási jogászként még szabályokat is rögtönöztünk a vezető-
ségválasztásra, csak működtetni a közigazgatást. Akkor faluról falura járva építettük újra a 
helyi közigazgatást. Nekem a Berettyómente és a Szamosmente néhány községe is jutott, 
mert kevesen voltunk. 

December 25-én, amikor kivégezték a diktátort, Zálháig kellett menjünk egy pol-
gárőrségi tiszt hölggyel és egy csőgyári küldöttel. Minden faluban az önkéntesek megál-
lítottak, leigazoltattak, hogy nem vagyunk-e terroristák. Rádióban hallgattuk Ceauşescu 
kivégzését. Lozna községben be szerettünk volna menni valahova, hogy a tévén is lássuk az 
eseményeket, de az emberek bezárkóztak, féltek a terroristáktól, idegeneknek nem nyitot-
tak ajtót. Ilyen idők voltak…

Másnap reggeltől a különböző irányba széledt csoportok tevékenysége nyomán 
már volt közigazgatás, volt kivel felelős kapcsolatot létesíteni, már volt egy ideigle-
nes helyhatóság.

Barabásinak jutott az a feladat, hogy a közigazgatási osztályt vezesse, de építész almér-
nökként alig értett ehhez, ezért engem kért meg, hogy segítsem mindenben. Mindenhova 
elkísértem és segítettem, ahol lehetett. Sok vitát, elégedetlenséget kellett lecsillapítani a 
helyi közösségek szintjén, mert akkor mindenki azt hitte, hogy saját elképzeléseit tudja 
majd érvényesíteni a közigazgatásban, ettől nagy lett a zűrzavar. Így indult meg megint az 
élet Szilágy megyében.

– Ezzel párhuzamosan megalakult az RMDSZ Szilágy megyei szervezete a reformá-
tus templomban.

– Még karácsony első napján felvittem otthonról egy kis kóstolót, tésztát a kiskato-
náknak, hiszen én is voltam katona, tudtam, mit jelent a szolgálatban eltöltött ünnep. Öt 
katonát rendeltek ki az őrizetünkre, mindnyájan teológusok voltak. Otthagyták a fegyve-
reiket az irodában, és elmentek vizet inni. Megnéztem, töltött fegyverek voltak. Bezártam 
az ajtót, nehogy valaki hozzájuk férjen. Veszélyes volt a helyzet, mert ha csak egy lövés is 
elhangzik, az katasztrofális következményekkel járt volna. A város középületein fegyveres 
őrszemek voltak, és nagyszabású lövöldözés kezdődött volna. Amikor visszatértek, felelőt-
lenségüket emlegettem, de azt mondták, hogy bíztak bennem, mert karácsony reggelén 
rájuk is gondoltam.

A tömegpszichózisra jellemző, hogy az ortodox katedrálisban is volt egy incidens, 
amikor valaki elkiáltotta magát, hogy terroristák vannak itt. Pánik tört ki, mindenki össze-
vissza szaladgált. Nagy szerencse volt, hogy az őrök nem lőttek, mert tömegmészárlás lett 
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volna az eredménye. Pedig csak az történt, hogy egy ember elájult, és helyet akartak csinál-
ni neki, és hívták volna a mentőt. De a pánikhangulat a levegőben lógott. Sokszor hajszálon 
múlott az, hogy Zilahon is ne kezdődjön az, ami más városokban sok halálos áldozattal járt.

Ezzel teltek első napjaink, közben szerveződött az RMDSZ is. Ez szájról-szájra ter-
jedt az ismerősök között, hogy a református templomban megpróbálják megalakítani a 
magyarság érdekképviseletének megyei szervezetét. Akkor a magyarkeceli református lel-
késszel és néhány barátunkkal eljöttünk, bár néhány ember még mindig vonakodott, mert 
még semmiféle stabilitást nem éreztek. Akkor istentisztelettel kezdődött Zilahon a gyűlés. 
Nagyon sokan voltak, nem tudom, ha volt még annyi ember abban a templomban, mint 
akkor. Minden egyházi intés ellenére sok szélsőséges, gyűlölködő hang is hallatszott. De 
tény az, hogy a végén kialakult egy csoport, amely felvállalta a megyei szervezet felépí-
tését. Sikerült olyan vezetőséget választani, amely reálisan fel tudta mérni a helyzetet, és 
kiegyensúlyozottan tudta képviselni a magyarság érdekeit a románokkal szemben, vagy 
őket is bevonva ebbe a folyamatba. Erre nagy szükség volt a szélsőségességek és a feszült-
ségek lebontására.

Akkor Vida Gyula lett az elnök, de a megyei közigazgatás alelnöki tisztségére még 
ott Varga Pista bácsit jelöltük, ezt el is fogadta a román ideiglenes közigazgatás. Ezzel már 
elkezdődött egy sor probléma megoldása.

Következett a vidéki szervezetépítés. Akkor az egyházak nagy segítségünkre voltak, 
közben az országos bejegyzés is folyamatban volt. Tudtuk, hogy kisebbségi létünkben 
csak az egységes fellépés lehet eredményes. Ösztönszerűen éreztük, hogy csak így lehet. 
A vasárnapokat, az istentiszteleteket kihasználva faluról falura jártunk a helyi szervezetek 
felépítésére, a legitim közgyűlés előkészítésére.

Szülőfalumba, Magyarkecelbe Sajternéval mentem együtt, ott legnagyobb meg-
lepetésemre elnöknek választottak. Így lettem az első magyarkeceli RMDSZ-elnök. 
Tulajdonképpen ekkor kezdődött politikai pályafutásom. Jogászként hozzájárultam a buk-
tatók elkerüléséhez, a törvényes bejegyzéshez. Le kellett fordítani közigazgatási jogi fo-
galmakra mindazt, amit akarunk ahhoz, hogy törvény szerint is létezhessünk. Meg kellett 
találni a magyarság közösségének intézményes működési és fejlődési lehetőségét. Ebben 
Fejér László is tevékenyen részt vett, amikor vállalta a magyar hetilap újraindítását.

Következett 1990 májusában az első ideiglenes parlamenti választás a legfontosabb 
törvények meghozatalára. Az ideiglenes választási törvény elemzése szerint szilágysági 
szinten is jó eséllyel indulhattunk egy parlamenti tisztség elnyeréséért. Be is indult a kam-
pány. Leleményes, új és szép volt, hiszen az első volt. Könnyű volt, mert március 15-ét már 
szabadon ünnepelhettük a Kálvineumban. Érezhető volt az oldódás. Pedig ne feledjük, 
hogy akkor még sárga festékkel öntötték le Wesselényi szobrát. Mănăila ezredes, a „front” 
elnöke megkért, hogy mossuk le. Az volt a válaszunk, hogy nem! Mossa le az, aki bemocs-
kolta. Érezze azt, hogy van egyenjogúsági öntudatunk. Akkor kirendelte hajnalban a had-
sereget, és a katonákkal mosatta le a szobrot, hogy ne lássák a festéket az istentiszteletre 
igyekvő magyarok. Így kezdődött. Ki gondolta volna akkor, hogy pár év múlva még meg 
is koszorúzzák…

Ez egy egyedülálló mozzanata volt, de üzenetértékű a román társadalom felé is.
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Május 20-án megválasztották az első alkotmányozó parlamentet, amelynek mandá-
tuma két évre szólt. Jó alkalom volt, hogy, a magyarság ráébredjen arra, hogy saját kezébe 
veheti sorsát. A választás sikeres volt, nem csak képviselőnk, de szenátorunk is lett, és ezt 
sikerült a húsz év alatt megtartani.

Kemény időszak következett, akkor vállaltam fel Tóth József lelkész szenátori iroda-
vezetését is, hiszen alig tudott románul, és nagyon fontos törvényeket kellett véleményez-
ni. A megyénket is alig ismerte. Támogattam, hogy a parlamentben is tudja ellátni felada-
tát, másrészt a megyében is tudjon hatékonyan működni. Így kerültem szoros kapcsolatba 
a parlamenti munkával is, például a földtörvény alkalmazási folyamatában, amely nagyon 
nagy ellenállásba ütközött. Éjszakákon át jártuk a falvainkat megbeszélni, hogyan lehet ezt 
a folyamatot javunkra fordítani. Nehéz, és időigényes folyamat volt, de megérte.

1992-ben szenátornak jelöltek, meglepett, mert nem gondoltam rá, de nem is hittem 
volna, hogy sikerül. Családom, kiskorú gyerekeim voltak…

Végül a családom is azt mondta, hogy támogat. Szorongásaim voltak, mert nem is-
mertem a bukaresti légkört, rendszert, a törvényhozás mozgatórugóit, teljesen új közeg-
ben, új rendszerben, a bukaresti törvényhozás olyan távolinak tűnt a szilágysági számára, 
de éreztem, hogy el kell vállalni. Megvolt a közigazgatási szakmai tudásom, de nem volt 
politikai tapasztalatom. Nem ismertem az ottani igényeket, féltem, hogy nem tudok eleget 
tenni a közösségem által elvárt követelményeknek. Tehát elég sok szorongás volt bennem. 
Azóta is folyamatosan, 18 éve ott vagyok. Ismerem a parlamenti munka minden mozgató-
rugóját, nemrég háznagynak választottak. Számomra ez is a magyarság elismeréséről szól, 
nem rólam.

– Akkoriban nem volt túl rózsás a hangulat a parlamentben.
– Akkoriban többségben volt Iliescu pártja, de ott volt a Nagy Románia Párt, a 

Román Egységpárt, és nagyon kis létszámban a liberálisok. Döntő többségük ellenség-
ként, ellenzékként kezelt minket. Elszabadultak a nacionalista érzelmek, ebből politikai 
retorika lett. A „demokráciában” ez még a régi „nacionálkommunizmus” maradványa volt. 
Emiatt került be az első Alkotmányba az egységes nemzetállam fogalma. Nem tudom el-
képzelni, ki akadályozhatta volna meg ezt, és milyen eszközökkel. Az RMDSZ-nek már 
akkor is meg volt a programja, ezt hangoztattuk is, de viszontválaszként jött a felerősödött 
durva nacionalizmus.

– Ember legyen a talpán, aki ezt állja, és meg is tudja változtatni, hiszen végül is változott 
a helyzet.

– Nem kis erőfeszítés árán. Nem indulatosan, hanem józanul, higgadtan hárítottuk 
el naponta a vádakat, pedig sokszor majd szétrobbantunk az indulattól, hiszen bármilyen, 
mindenki számára hasznos javaslatot tettünk, eleve elutasították, mert az a magyaroktól 
jött. Az első négy év nagyon kemény volt, nem is voltak számottevő eredményeink. Hiszen 
már azt is bűnnek tekintették, ha valamit szóvá tettünk. De azért már akkor emlegettük az 
autonómiát, mert gondoltuk, hogy ez nem mindig így lesz. És lassan megszokták. Most 
már ez nem okoz gondot.

Nagy áttörést jelentett az 1996-os választás, amikor a politikai pártok is kezdtek fel-
figyelni ránk. A Demokratikus Konvenció és Emil Constantinescu idejében a magyarság 
bekerült a kormányba. Ez nagy áttörést, de ugyanakkor felelősséget is jelentett. Be kellet 
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bizonyítsuk, hogy nem vagyunk az ország ellenségei, nem harcolunk az ország integritása 
ellen. Ezt sikerült elfogadtatni velük is. Ellenzékiként azelőtt némileg sorstársak is voltunk, 
őket titulálták magyarbérenceknek, ha együtt szavaztunk. A Ciorbea-kormány idején szü-
letett meg az első levél, amikor a kormányfő üdvözölte a magyarok nemzeti ünnepét, már-
cius 15-ét. Akkor már a nyílt tereken ünnepeltünk. 1996-ban koszorúztuk meg először a 
Wesselényi szobrot Zilahon, de ezen a hatóságok még nem vettek részt. De Ciorbea után 
minden miniszterelnök üdvözölte az ünnepünket, négy év után már meg is koszorúzták a 
szobrot. Ez 2001-ben következett be először a Năstase-kormány idejében, amikor Marc 
Tiberiu volt a prefektus. Amit Ciorbea elkezdett, folytatódott, és egyre nagyobb hangsúlyt 
kapott. 2002-re feljavították a szobor talapzatát, ezt már a megye minden közméltósága 
méltóképpen megtisztelte március 15-én.

Tehát nagy változást tapasztalhattunk, de ne feledjük, hogy ez több mint tíz évbe 
került. El kellet érjünk olyan szintre, hogy méltóképpen tudjuk megtisztelni egymás ünne-
peit, ami az egymás mellett élés minőségének alapfeltétele.

– A magyarság érdekképviselete egyre inkább felértékelődött a román parlamentben, és 
azóta mindenik párt igényt tart a közreműködésére.

– Ez így van. Az RMDSZ kiegyensúlyozottságának, szakmaiságának, következetes-
ségének, hozzáállásának köszönhetően elnyerte azt az általános minősítést, miszerint a 
romániai politikai közélet elmaradhatatlan tényezőjévé vált. Mindenki tudja, hogy az ér-
dekvédelmi kötelezettség mivel jár, de azt is tudják, hogy megbízható partner vagyunk. 
Egyezségeinket betartjuk, a nézeteltérések kezelését nagyrészt mi végezzük, a konszenzus 
kialakításában oroszlánrészt vállalunk, ugyanakkor késhegyig harcolunk közösségeink ér-
dekéért. Ezt már mindenki természetesnek tartja, és ez nem kis eredmény. Minisztereink is 
helytálltak, azóta is emlegetik keménységüket, ugyanakkor korrektségüket.

Most már a románság számára is teljesen természetessé vált sajátos létünk és szerve-
ződésünk, sőt, a legtöbb alkalommal kérik hozzájárulásunkat, segítségünket.

– Néhányan kritizálják az „apró lépések politikáját”, ugyanakkor ez eredményes volt. 
Kérdés, hogy az állandó konfrontációra kiélezett politika mire vezetett volna?

– Nyilvánvaló, mindannyian tudjuk, mit akar a közösség, mit szeretnénk mindannyi-
an. De megvalósításukhoz megfelelő módszereket kell kiválasztani. Úgy értékeltük, hogy 
parlamenti, kormányzati részvételünk egyre több lehetőséget nyújt magyar közösségeink 
fejlesztésére. Mi a parlamenti harcot választottuk, nem más jellegűt…

Most már egyre természetesebb, hogy beszélünk autonómiáról, decentralizációról, 
ezekről most már mindenki beszél, pedig alig 15 évvel ezelőtt ezt hazaárulásnak minősí-
tették. Egyre halványulnak a nacionalista szólamok. Az elmúlt napokban is említettem a 
rádióban, hogy talán mi sem magyaráztuk meg eléggé a románoknak, hogy mit is akarunk. 
Ezt meg kell magyarázni a többségieknek is, hogy ez számukra semmiféle hátránnyal nem 
jár, nem veszélyezteti senki jogait, hanem a miénket bővíti. Ez senkinek sem árt, sőt.

– Ez Szilágy megyei szinten is sikerült, a választási eredmények alapján. 
– Sikerült olyan hatékonyan működő csapatot szervezni, amely a legnagyobb telje-

sítményt nyújtotta a szervezetben és a közigazgatásban is. Így lett Szilágy megyében az 
RMDSZ a legerősebb párt a magyarság 23%-os részarányának ellenében.
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– Mindehhez hozzátartozik, hogy az érdekképviselet megyei elnökségi tisztségét is ellátja. 
Hogyan összeegyeztethető ez a két tisztség és feladat? 

– 1997-ben jelöltek erre a tisztségre, amelyet elvállaltam. Azóta sikerült olyan struk-
túrát, vezetőségi réteget kialakítani minden szinten, amely szívvel-lélekkel felvállalja a kö-
zösség érdekképviseletét. Ezt csakis így lehetséges. Csapatmunka nélkül mindnyájan lég-
üres térben mozgunk. Sikerült olyan munkatársakat, önkormányzati tisztviselőket találni. 
Akik pragmatikusan, lojálisan képviselik, szervezik közösségeiket. Odafigyelünk az ifjúság-
ra, iskoláinkra, egyházainkra, civil szervezeteinkre. De ez meg is látszik minden falu isko-
láján, aszfaltozott útjain, közösségi házain. Nekik köszönhetően több éve már az RMDSZ 
Szilágy megye szervezete eredményei szerint erdélyi szinten élen jár. Ezt bizonyítják a kü-
lönböző választásokon leadott szavazatok aránya, és ezek alapján elért súlyunk a megye 
közigazgatási szintjein. Mindezt egyeztetni kell a bukaresti munkával. Nincs megállás, ez 
folyamat, amelyet csak elkötelezettséggel lehet elvégezni. Állandó konzultációra van szük-
ség polgármestereinkkel, szervezeteinkkel, közösségeinkkel, másképpen ez nem működik.

Ez nehéz, állandó munka, de közösségeink eredményeit látva azt mondom, 
hogy megérte.

– Ha nem lettek volna a „választás szabadságát” hangsúlyozó tényezők, még nagyobb 
súllyal vehetett volna részt a magyarság a helyi közigazgatásban. Lehetett volna magyar a me-
gyei tanács elnöke…

– Megpróbáltunk egységesen fellépni. Nyilvánvaló, hogy nem tudtunk úgy politi-
zálni, hogy mindenki igényeit kielégítsük. Ez lehetetlen. Minden esetben lesznek olyan 
sértődöttek, akik nem hajlandók alávetni magukat a demokrácia alapvető törvényének: 
bármely vita, ellenvélemény ütköztetése után a szavazat dönt, a szervezeten belül a kisebb-
ségben maradtak számára viszont kötelező a többségi vélemény képviselete szervezeten 
belül. A mindenki által elfogadott demokratikus szabályok alapján elképzelhetetlen, hogy 
az érdekképviselet megtorpedózásával zsarolja egy 10%-ot sem kitevő kisebbség a 90%-ot 
kitevő többséget. Elképzelhetetlen, de megtörtént, kérdés, hogy mindez kinek használt? 
Kérdés, miért nem tudtak – akartak – integrálódni mindazok, akik megakadályozták a ma-
gyar érdekképviselet erősödését. Kérdés, hogy a sértődöttek, vagy azok, akik rátermettsé-
gük hiányában nem tudtak a közösségben bizonyítani, nem kaptak elvárásaiknak megfele-
lő helyet, jogosan lépnek fel a magyarság többsége ellen? Kiket, mit szolgálnak ezek?

De számunkra, itt a szórványban, ahol a 23%-nyi arányunkkal kell kiharcoljuk joga-
inkat, egyetlen lehetőségünk az egység. Ezt a szilágysági közösségeink felismerték, megta-
pasztalták az egység erejét.

Mindez nem azt jelenti, hogy mindent megoldottunk. Még nagyon sok a tennivaló, 
de semmit nem tehetünk közösségeink nélkül. Semmit sem tehetünk, ha nem vagyunk ott, 
ahol a döntéseket hozzák. Az autonómia márpedig a mi viszonylatunkban azt jelenti, hogy 
beleszólunk minden olyan ügybe, amely minket is érint. 

Érthetetlen számomra, hogy mért nem integrálódnak, és a Szövetségen belül fejtik 
véleményüket azok, akik, most a román pártok szekerét tolják. Továbbra is várunk minden 
véleménykülönbséget képviselő magyart, hiszen ez is a sokszínűséghez tartozik. Nyitottak 
vagyunk a párbeszédre, de a kisebbség zsarolása, már diktatórikus jellegű, és ezt már meg-
tapasztaltuk az elmúlt rendszerben. 
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Am acţionat instinctual

Interviu cu deputatul Seres Dénes, din anul 1997 preşedintele organizaţiei judeţene al 
U.D.M.R. cu ocazia aniversării de 20 de ani de la evenimentele din 22 decembrie 1989

Deputatul în zilele respective era jurist la consiliul judeţean. În situaţia confuză, între fal-
sele ştiri alarmante am descoperit instinctual direcţiile de acţionare ca să nu degenereze totul 
spre situaţii de conflict grav cu victime. În primul rând trebuia prevenit ca forţele purtătoare 
de arme să nu deschidă focul. Tot felul de scandalagii au încercat să-şi impună voinţa. În pra-
gul anarhiei urma restabilirea autorităţilor locale, pentru a asigura continuitatea administraţiei. 
Nimeni nu mai asculta de nimeni, nu era cui să se ceară informaţii credibil şi precise, nu era cui 
să se transmită informaţii şi dispoziţii. S-a format F.S.N.-ul, în care a fost cooptat şi Barabási 
István care înainte a fost pedepsit, pentru că a returnat carnetul de partid. A fost cooptat ca 
vicepreşedinte Varga István.

În ultimele zile ale decembriei s-a înfiinţarea organizaţiei U.D.M.R. în Sălaj, urma ace-
eaşi procedeu şi la sate. Organizaţia din Meseşeni de Jos l-a ales preşedinte, după prima alegere 
parlamentară a devenit şef de birou al senatorului Tóth József. În 1992 l-au ales senator, de 18 
ani este membrul parlamentului, cunoaşte toate secretele funcţionării acestuia. În prima fază a 
fost greu, mai ales din cauza P.U.N.R.-ului, a persoanelor fără nici o cunoştinţă juridică. A fost 
foarte greu, la început toate propunerile noastre au fost respinse, pentru că au venit din partea 
maghiarilor. Dar treptat s-a schimbat situaţia, au început să recunoască că nu suntem duşmanii 
ţării. Din anul 2000 participă şi oficialităţile la sărbătorile colectivităţii maghiare. Cu oameni de 
calitate s-a reuşit să se câştige respectul tuturor. Cu parlamentarii noştrii am reuşit să punem 
în evidenţă şi judeţul Sălaj, a început dezvoltarea satelor, a micilor comunităţi izolate. Desigur 
există păreri diferite, dar ca minoritate nu există altă cale decât unitatea şi acţiunile legale, dia-
logul, acţiunile comune.

Szilágyság  nr. 6/2010.02.12.

Érték és hagyomány
A Kárpát-medencei Irodalmi Karavánt a magyar oktatási minisztérium tette le-

hetővé, célja az, hogy a magyarság értelmisége találkozzon, megismerje egymást, 

kapcsolatot teremtsen a nemzetrészek között. Erdélyben a szervezési részt az 

EMKE vállalta. Számomra jelzésértékű, hogy Erdélyben eddig két más országban 

élő irodalmi személyiség járt három városban. A három helyszín pedig minden eset-

ben Marosvásárhely, Kolozsvár, és a Szilágyság. Most a szlovéniaiak és kárpátaljaiak 

után a szlovákiai magyar szerkesztők találkoztak velünk Szilágysomlyón. A beszél-

getésből helyszűke miatt csak egy kis ízelítőt tudunk közölni

Az EMKE- Magyar Házban a házigazda Széman Péter mutatta be a hallgatóságnak a 
pozsonyi vendégeket, a beszélgetés levezetését Kántor Lajos vezette, aki alig két éve adta át 
a kolozsvári Korunk társadalomtudományi folyóirat főszerkesztői feladatait.
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Kántor Lajos: Kisebbségként mi is sokáig próbálkoztunk a híd szereppel, ezt nem mi ta-
láltuk ki, már Németh Lászlónál megjelenik, de ez a híd szerep megbukott, manapság már nem 
is nagyon szoktuk használni. Ez viszont nálatok sikeres. Mi ennek a magyarázata?

Szente Lajos: Mi 1989 után nem szajkóztuk magyarságunkat, hanem egyszerűen 
megéltük. Ez természetes módon jelentkezett, nem volt előre kispekulált koncepciója. 
Lett egy szlovák baráti körünk, amely az évek folyamán egyre szélesedett. A Kalligram 
Kiadó nem csak magyar könyveket ad ki, hanem a szlovák értelmiség krémje felé is nyitott, 
akikkel közösen utáljuk Meciart és a mostaniakat is. Kezdtük fordítni egymást minden 
erőltetettség nélkül, minden teljesen természetesen alakult. Eddig a Kalligram 1200 köny-
vet adott ki, ebből 600 magyar és 600 szlovák nyelvű. (...)

Szigeti László: A Kalligramot Göncz Árpád a 10. évfordulón a minőség kiadójá-
nak nevezte. Adam Michnik lengyel költő a szabadságénak. Talán azért, mert nincsenek 
kanonizált szempontjaink. Ebbe a mederbe sok minden belefér, de mellőzzük a magyar 
társadalomban létező vitákat, amelyekre intézmények épülnek. Mi mások vagyunk. (...)

Trianon legsúlyosabb szellemi következményeként irodalmi központok tüntek el 
és túlzottan minden Budapest felé csúszott, de több szempontra, több perspektívára van 
szükség. Pozsonyból vagy Kolozsvárról másképpen látszanak a dolgok, mint Budapestről. 
A többféle kultúrközpontok megerősödése nélkül a magyar kultúra nem lehet többszóla-
mú, és ezt már ismerjük...

Csehi Zoltán: Akkor leszünk irodalom, a azt Párizsban, Berlinben és Londonban is 
annak tartják. Van olyan alkotás, amely semmit sem mond a franciáknak, de számunkra 
történelmi és nemzetiségi értékkel bír – de ennek semmi köze az esztétikához. (...)

Mészáros Sándor: Fontos a hagyományokra, önmagunkra  folyamatos rákérdezés. 
Erről írt Ady Endre és Arany János is: lépjünk át saját hibáinkon. (...)
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Kell egy közös nevező

A Szlovákiában élő magyarok életében több szakaszt lehet megkülönböztetni. 
Ezeken belül a szellemi fejlődéstörténetet, a fontosabb irányzatok, áramlatok jellemző-
iről Szente Lajost kérdeztük.

– Az 1920-1938 közötti időszakban a szlovákiai magyar irodalom nem tudott ki-
forrni. Az erdélyi irodalomhoz képest az akkori csehszlovákiai magyar irodalom nem volt 
jelentős. Ebben az időszakban az erdélyimagyar irodalom adot  legalább fél tucat olyan 
jelentős egyéniséget, akik már klasszikusoknak tekinthetők. Ez alatt Szlovákia egyet sem 
tudott felmutatni.

Az erdélyi magyar szellemi élet, önálló gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak, erős vá-
rosi kultúrával rendelkezett Kolozsváron, Nagyváradon, Marosvásárhelyen. De számnkra 
ez a korszak nem volt jelentős.

- Tulajdonítható-e ez annak, hogy 1920 után sokan elmentek?
- Nem. De sokan elmentek.
- A Kassán nevelkedett Márai Sándor is...
- Ő már 1918-ban elment Budapestre, de kapcsolatban állt a felvidéki magyar iro-

dalmi élettel, tárcákat közölt az itteni lapokban, többek között a prágai Magyar Hírlapban 
és szülővárosának magyar lapjaiban, de soha nem tért vissza Csehszlovákiába. Csak 1938-
ban járt Kassán, amikor visszacsatolták Magyarországhoz.

Inkább arról van szó, nem beszélhetünk külön szlovákiai értelmiségről, mert teljesen 
integrlódtak előtte a magyarországi kulturális életbe, mert Pozsony és Kassa is nagyon kö-
zel volt Budapesthez, ezért nem tudott irodalmi központtá válni, nem különült el, integrá-
lódott a magyar irodalmi életbe, hiszen sokkal közelebb volt Budapesthez mint Kolozsvár 
vagy Marosvásárhely. Nálunk nem az elvándorlás, hanem az erős Budapest-központúság 
határozta meg a helyzetet. Voltak nálunk is folyóiratok, újságok, de számottevő irodalmi 
élet nem volt. Vagy ha volt is, annyira átpolitizálták, hogy nem jelentős. A Felvidéken nem 
volt olyan jelentős személyiség mint Áprily Lajos, Dsida Jenő, Kós Károly, Kuncz Aladár 
vagy Tamási Áron. De rengeteg újság volt. Minden magyarlakta kisvárosban volt legalább 
egy magyar lap, de sok esetben több is. Szülővárosomban, Léván három magyar napilap 
volt az első Csehszlovák Köztársaság idején. Az országos napilapok közül a prágai Magyar 
Hírlap volt a legjelentősebb. Ez 1938-ban „természetesen” megszűnt, pedig olyan színvo-
nalas lap volt, hogy a nagy szlovák néppárti vezér, Andrei Hlinka is ezt olvasta rendszere-
sen, mondván, hogy ez a legjobb (egyébként tökéletesen tudott magyarul).

Gazdag sajtóélet volt, de komoly irodalmi élet nem alakult ki, tulajdonképpen meg-
maradt minden a napi zsurnalisztika szintjén. Erdélyben volt egy transilvanizmus, egy Kós 
Károly, aki kialakította az „ahogy lehet” túlélési irányzatot, amely tulajdonképpen nálunk 
is létezett, lappangott, de túlságosan kisajátította magáak a szélső baloldal.

- Hogyan élte meg a visszacsatolást a szlovákiai magyarság?
- Vegyesen. Mindenki eufórikusan élte meg a magyar csapatok bejövetelét, de ez csak 

egy-két hónapig tartott. Amikor jöttek az „ejtőernyősök” – ezt nálunk „anyásoknak”, azaz   
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őket – és elfoglalták a hivatalokat, akkor nagyon mérséklődött a lelkesedés és az áhitat. 
Pökhendien, lekezelően kezelték a felvidéki magyarságot.

– Ugyanerre panaszkodott Erdélyben Makkai Sándor püspök is.
– Joggal ez nálunk is így volt, nem volt felhőtlen az öröm. De ebben az időszakban 

sem voltak jelentős irodalmi folyóiratok, mert egyrészt Pozsony nem került vissza, Kassa 
pedig nem volt jelentős irodalmi központ. 

– 1945 után?
– Az 1945 utáni éveket felejtsük el. Áttelepítések voltak. 1948-ig itt semmi sem volt. 

Minden magyar lap megszűnt. Utána egy országos napilap és két-három hetilap volt a kom-
munista párt szócsöve. A hatvanas években már jelentkezett egy költőnemzedék, Tőzsér 
Árpádot, Cselényi Lászlót, Zsényi Nagy Lajost emelném ki. Az első kettő Magyarországon 
is elismert költő. A prózában Duba Gyula és Dobos László regényei és szociográfiája je-
lentős. Azóta felnőtt néhány nemzedék, és úgy gondolom, nincsen szégyenkeznivalónk.

– Az 1968-as prágai avasz töréspontot jelentett?
– Igen. Lefékezte a hatvanas évek elején elindult folyamatot. Az irodalmi élet még-

is ment a maga útján. A Madách Kiadó ekkor kapta meg a működési engedélyét, ame-
lyet később a megszállás utáni hatalom elfelejtett visszavonni. Én is ott dolgoztam a 
Kalligram megalakulásáig.

Jelentsebb fellendülés csak a nyolcvanas években érződött, de nehezebb körülmé-
nyek között mint Magyarországon, igaz, akkoriban Romániában még nehezebb körülmé-
nyek voltak. Nálunk nagyon erős ellenállás volt a hatalom részéről minden olyan irodalmi 
művel szemben, amely nem a szocialista realizmus doktrínája szellemében íródott.

1991-ban megalakult a Kalligram Kiadó, a folyóirata 1992-ben indult. Mindez a 
Madách Kiadó és az általa kiadott „Irodalm Szemle” ellensúlyozására. Én ekkor jöttem 
át, de elmondhatom, hogy addg is nem csak propagandisztikus írások jelentek meg a 
Madáchnál. Létezett egy olyan szakmai szolidaritás, amely mindezek mellett olyan köny-
vek megjelenését is lehetővé tette, amelyek ha nem is voltak ellenzékiek, nem követték a 
hivatalos álláspontot.

– Tehát 1992-ben fellendült az irodalmi élet...
– Most már négy magyar irodalmi irodalmi folyóiratunk van, megjegyzem, hogy a 

szlovákoknak is ugyanennyi van. Az ötmilliós szlovákoknak ugyanannyi folyóiratuk van, 
mint az ötszázezres magyarságnak. A magyar nyelvű „Kalligram” és az „Irodami Szemle” 
mellett van a „Partitúra” – ez inkább az irodalomtudománnyal foglalkozik –, és a múlt év 
végén jelentkezett egy „Opus” nevű lap, amely a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának lap-
ja. De van még egy társadalomtudományi lap is, a „Fórum”.

– Érződtek-e a politikai viták ebben a térben?
– Nem. Egy időben nagyon éles viták voltak, de az írók között nem politikai, hanem el-

méleti ellentétek voltak. Volt egy konzervatívabb írócsoport, volt egy avantgardista, volt egy 
posztmodern és volt egy „polgári” irányzat. Ezek nagyon éles, késhegyre menő szakmai viták 
voltak a kilencvenes évek első felében. Mindez azóta leülepedett, és most jól megvagyunk 
egymással. Már nem tekintjük egymást elleségnek. Mert kell legyen egy nemzeti minimum, 
elv, egy nemzeti platform. Azon túl lehet vitatkozni, de kell legyen egy közös nevező.

– Köszönjük az áttekintést.
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Valoare și tradiţie

Cu ajutorul ministerului învăţământului ungar a fost posibilă întâlnirea intelectu-
alităţii maghiare din alte ţări. Pe lângă Cluj, Tg. Mureş redactorii revistei Kalligram din 
Slovacia au fost oaspeţii Casei E.M.K.E. din Şimleul Silvaniei.

Mediatorul Kántor Lajos a evidenţiat rolul de punte între civilizaţii îndeplinit cu suc-
ces al revistei. Secretul acestei edituri este axarea exclusivă pe valoarea literară. Au editat 
600 de volume maghiare şi 600 de volume slovace. Au foarte bună relaţie cu intelectuali-
tatea slovacă. Redactorii revistei subliniază criteriul valorii, conform căruia literatură este 
ceea ce se înţelege şi se apreciază şi în Paris sau Londra. Pentru că sentimentul naţional 
reflectat în „literatură” prezintă valoare ci valorile umane universale care pot câştiga o nu-
anţă particulară prin prezentarea lor specific regională. Această estetică literară este cel mai 
important punct de legătură intre diferite culturi.

Szente Lajos profesor universitar a trecut în revistă istoria culturală a maghiarimii din 
Slovacia după primul război mondial: intelectualitatea a fost anihilată sau au emigrat. Nu 
exista o viaţă culturală ca în Ardeal. Situaţia s-a agravat după 1945, când a urmat schimbul 
forţat de populaţie. Dar de atunci, mai ales după primăvara de la Praga multe s-au schim-
bat. Acum avem patru reviste literare în limba maghiară. 

Szilágyság nr.23/06.11. 2010

Egészségügy határok nélkül

A tavasszal már ismertettük olvasóinkkal a MEDIPOD egészségügyi társulás me-

galakulását. Azóta rendszeresen tudósítunk a mindenkit érdeklő fejleményekről. 

A legújabb hírekről Bagyura Ferenc koordinátor számol be olvasóinknak.

– Célunk az, hogy ebben a régióban olyan szakmai ellátottságot valósítsunk meg, 
amelyben minden ember az alapvető egészségügyi rendszerben a maga igényei szerinti el-
látást megkaphassa. Pontosan ez az EU egészségügyi politikája is: a határoktól függetlení-
tett egységes alapellátási színvonal biztosítása. Ennek megfelelően nekünk van egy régiós 
feladatunk, amelyet elvállaltunk, amikor ezt elkezdtük.

– De ez nem csak szakmai, felszereltségi, hanem mentalitásváltási feltételeket is igényel 
az orvostársadalomban…

– Sőt, ez a legfontosabb. Fel kell ismerni azt a tényt, hogy a minőségi betegellátás 
hozza a legtöbb pénzt a rendszerbe.

A már csatlakozott vagy csatlakozási szándékát bejelentett kórházakban megalakul-
tak azok az orvoscsoportok, amelyek kidolgozzák azt a stratégiát, amiben ők tudnának, 
szeretnének és lehetőségük van az orvosi szakosodásra. Erre azért van szükség, mert tel-
jesen felesleges, hogy néhány tíz kilométeres távolságra egymástól hasonló szakosodást 
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fejlesszenek csak azért mert közöttünk van egy határ. Az Európai Unió is a regionalizálást 
támogatja, ezen belül nagy hangsúlyt fektet az egészségügyi ellátás színvonalának kiegyen-
súlyozására és minél hatékonyabbá tételére. Ez az alapelv számunkra is kötelező nemcsak 
azért, mert uniós elvárás, hanem azért is, mert sokkal hatékonyabbá teheti a beteggon-
dozást. Ezzel az adófizetők pénzéből finanszírozott egészségügy pontosabban, jobban és 
főleg olcsóbban tud minőségi szolgáltatással állni a lakosság rendelkezésére.

Tehát minden kórház orvosilag ott próbál megfelelő szerepet vállalni a társulás 
működésében, ahol műszakilag és személyzeti szempontból fejlettebb, vagy minimális 
továbbfejlesztéssel szakmailag olyan szintre hozható, amely megfelel az európai uniós kö-
vetelményeknek. Most már minden csatlakozó egészségügyi intézmény kijelölte szakem-
bereit, akik egy adott területen belül egyeztetni tudnak a szolgáltatásokról. Ezek az orvos-
csoportok fogják eldönteni, hogy ki milyen területen specializálódik, mert a szolgáltatások 
párhuzamossága regionális szinten veszteséges és teljesen felesleges. Ezt majd a társulás 
közgyűlésén megvitatják, és meghatározzák minden intézmény számára a megfelelő fej-
lesztési irányt, hogy ne üssék egymást szakmailag. Találják meg ebben a régióban azokat 
a lyukakat, amelyeket be kell tömni, amelyek hiányoznak az ellátásból, hogy emelked-
jen az ellátás színvonala és mindenki számára hozzáférhető legyen. Csak látszat az, hogy 
ez egyelőre Magyarország irányába billen, mert például a rehabilitáció terén elsősorban 
Magyarországról akarunk idehozni betegeket. A lényeg itt az együttműködés és a kapcso-
lódási pontok megtalálása.

Például ha Szilágysomlyó kihegyezi magát gyermekgyógyászatra, akkor Zilah in-
kább a gyermeksebészetre vagy gyermek-ortopédiára szakosodhatna. Ez csak az elmé-
leti, szakmai megközelítés. Kraszna is részt vehet az időskori rehabilitációs programban, 
ez megint szakmai kérdés. De itt van például Margitta, amely a debreceni és a berety-
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tyóújfalusi közelség miatt földrajzilag fontos szerepet játszik, de ne feledjük a majdani au-
tópálya távlatait, amely lényegesen lerövidítené a kapcsolatteremtés idejét. Margittán az 
időskori rehabilitációt lehetne fejleszteni a termálvizek hasznosítására. Ez reumatológiai, 
ortopédiai bántalmak esetében fontos. Ezen kívül van egy nagyon kiváló csecsemő-ellátási 
részlegük, amelyet érdemes továbbfejleszteni, mert kiváló szakembereik vannak, és egé-
szen jó a felszereltségük. 

Nagykároly: eldöntött tényként lehet kezelni azt, hogy itt lesz egy endoszkópiai, il-
letve aktív pszichiátriai egység szintén a rehabilitációra kiélezve. 

De ezek mind olyan orvosszakmai kérdések, amelyeket azok az orvoscsoportok fog-
nak összegezni, amelyek majd a szeptemberi közgyűlésen véleményüket egyeztetni és ha-
tározatban is rögzíteni fogják.

Mindezeken kívül nagy hangsúlyt fektetünk a továbbképzésre, és itt nem csak az or-
vosokra gondolunk. 

De most már nevekben, szakmákban tudunk gondolkodni, a döntéshozatali menet-
rend is időpontokra lebontott és egyeztetett, és ez fontos előrelépés. Már folyik a szak-
mai munka.

– Tehát ezt követi a vállalt szakmai irányban történő fejlesztés a társulásban résztvevő 
intézményekben. Van erre lehetőség a mai szűkös világban?

– Több csoport pályázatokat készít elő különböző európai interregionális pályázatot-
kat, olyan szinten, hogy mire az orvoscsoportok eldöntik a szakmai irányt, azt már be is le-
hessen ileszteni a megfelelő pályázati környezetbe. Tehát mi előre dolgozunk, előkészítjük 
a terepet. Ez az Európia Uniós csatorna 2013-ig van nyitva, de nem várunk addig. Mintegy 
8-10 fős csapat dolgozik már ezeken a pályázatokon. Szeptember végére, mire ezek a szak-
mai stábok készen vannak, egy hónap van arra, hogy összerakják szükségleteiket a műsza-
ki, logisztikai, emberi, továbbképzési területeken, és ezeket be lehet majd illeszteni a már 
kész pályázati anyagokba.

Mindezeken túl lehetőség van arra is, hogy orvoscsoportok előzetes egyeztetés alap-
ján itt rendeljenek, és hozzák magukkal a megfelelő diagnosztikai vagy műtéti technikát is. 
Ez különösen az endoszkópia terén nyújt nagy lehetőséget, mert ez a technika viszonylag 
könnyen szállítható. Tehát az is elképzelhető, hogy adott programálás mellett magyaror-
szági szakemberek saját felszerelésükkel konzultációkat szervezzenek a társulásban részt-
vevő kórházakban. Tehát bizonyos esetekben ne a beteget vigyük a szolgáltatóhoz, hanem 
a szolgáltatót a beteghez. 

Nyilván, ez nem minden esetben lehetséges, de ez mindkét ország biztosítójának ol-
csóbb, és jobb minőségű ellátást tesz lehetővé. 

– Elképzelhető, hogy két éven belül már jól működő rendszerrel találkozhatunk?
– Nem csak uniós pályázatokon dolgozunk, hanem a pályázatokat is olyan szinten 

készítjük elő, hogy országaink szakminisztériumaihoz is konkrét anyagokat teszünk le, és 
ebből az irányból is várunk beruházási támogatást. Az EU-s hosszú távú pályázatokhoz 
képest ez rövidebb lefutású támogatást jelent. Vannak célpályázatok, vannak interregio-
nális pályázatok, tehát több szinten is fejlesztési forráshoz juthat a társulás. Ezt mindkét 
minisztérium felelős tisztségviselői megígérték. Tehát szerintem nagy jövője van a határo-
kon átnyúló társulásnak. A magyarországi egészségügyi politika is az interregionalizmus 
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és a nagy struktúrák irányába indult el. Nem véletlenül, mert a nagy struktúrák kevésbé 
sérülékenyek gazdasági válság idején. A MEDIPOD pedig Európa legnagyobb egészség-
ügyi társulása, amely mintegy egymillió állampolgár ellátási körülményeit hivatott javítani. 

– Érezhető már most a működés eredménye?
– Sok olyan beteg emberen segítettünk eddig is, akik hozzánk fordultak, vagy hoz-

zánk irányították a szakorvosok. Őket a MEDIPOD segítségével Magyarországra szállítot-
tuk, ott kezelték betegségeiket. A költségek finanszírozása két úton lehetséges. A legegysze-
rűbb és járható út a magánfinanszírozás, ami mellesleg egyáltalán nem annyira költséges. A 
romániai egészségügyi háttérintézmények az EU-s egyezmények alapján finanszírozhatják 
ezeket a kezeléseket, ha az országban nincs erre megfelelő kapacitás. Ez nehezebben hoz-
záférhető. A keresztfinanszírozás még nem működik, ezen dolgozunk. Amíg ez nem kap 
jogi keretet, addig támogatásokat keresünk, hogy azokat is gyógyítani tudjuk, akik saját 
erejükből nem tudják kifizetni ennek költségeit. Mert mindenki számára hozzáférhető kell 
legyen a lehető legmagassabb minőségű betegellátás. Az EU-s integráció ezen a szinten is 
meg kell valósuljon!

Mi ezt a szekeret húzzuk, Európában talán elsőként a legnagyobbak között.
De mondjuk keményen, hogy a MEDIPOD társulás lényegében innen, Szilágy 

megyéből indult 2006 novemberében. Akkor még nem tudtuk, hogy ebből mi lesz. Ezt 
Mureşan kórházigazgató úrral kezdtük el, aki a mai napig támogatja a társulást. Az ő sze-
mélye is kellett ahhoz, hogy ezt így módszeresen végig tudjuk vinni.

A tervezet megvalósulásában nagyon sokat dolgoztak a háttérben mindazok, akik 
nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Köszönjük a Készenlét Zrt-nek, a MeditCom Kft-
nek, és az Agro-Promt Kft-nek a segítséget.

Sănătate fără frontiere

Interviu cu Bagyura Ferenc, negociatorul principal pentru înfiinţarea asociaţiei me-
dicale Medipod între spitalele din România şi Ungaria. Conexunea transfrontalieră între 
cele două sisteme ar putea aduce a îmbunătăţire a provesului de vindecare mult mai ieftin. 
Prin eliminarea paralelităţii pe cele două laturi ale frontierei se poate ajunge la specializarea 
spitalelor. În Sălaj se poate dezvolta procesul de rehabilitare şi domeniile balneare, iar în 
spitalele din Debreţin şi Nyiregyhaza sunt capacităţi mari de tratament chirurgical respec-
tiv psihiatric. Europa Unită încurajează aceste proicte transfrontaliere prin care se poate 
erficientiza serviciile de îngrijire medicală. Dacă se finalizează această cooperare, se poate 
trata bolnavi din Ungaria în judeţele noastre şi invers.

În proiect participă spitalele din Zalău, Şimleul Silvaniei, Crasna, Carei, Satu Mare, 
respectiv Debreţin şi Nyiregyháza.

Szilágyság  nr. 32/13. 08. 2010.
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Bűnös vagy áldozat?
Szilágysomlyón, az erdélyi fejedelemként és lengyel királyként is tisztelt Báthory István 

(1533-1586) szülővárosában, és ráadásul a Báthory-napok keretében, előadásom témája az eret-
nekség határát súrolja. Ha ugyanis Báthory István a Báthory-név leghíresebb, legnagyobb hordo-
zója, a tőle 27 évvel fiatalabb unokahúga, Erzsébet, a „rossz hírű Báthoryak” közt is a leghírhedtebb, 
legrosszabb címkére szolgált rá. De valóban rászolgált? Valóban nincs számára az utókornak más 
jelzője, mint „a csejtei rém”, „csejtei szörny”, „vérengző grófnő”? Igaz lehetett, hogy szűz lányok 
vérében fürdött, hogy megőrizze szépségét? Nem vetette el túlságosan a sulykot a múlt századelő 
tudós levéltárosa, Rexa Dezső, amikor a Báthory Erzsébetről írt monográfiájában, a csejtei gróf-
nő szomorú sorsából kiindulva ilyen lesújtó véleményt tett közzé a Báthoryakról: „Szerencsénk 
volt, hogy voltak, és szerencsénk volt, hogy kihaltak.   A fényre, amit árasztottak, ráveti magát - a 
saját árnyuk”.

E kérdések másfél évtizeddel ezelőtt merültek fenn bennem, amikor először volt alkalmam 
elolvasni egy jogásznő, Szádeczky-Kardoss Irma „Báthory Erzsébet igazsága” c. könyvét. 

A könyv jogászi gondolkodás eleganciájával, az apró tények és összefüggések feltárásával, 
több tudományág (jogtudomány, néprajz, orvostörténet) korábbi eredményeinek felhasználásá-
val megírt monográfia. 

Szerzőjének végkövetkeztetése alaposan eltért a korábbi tudományos és „tudományos” vé-
leménytől. A jogász egyértelműen kimondta, hogy „Báthory Erzsébet... ártatlan volt. Nem volt 
sem szadista, sem gonosz, sem bűnös. Áldozat volt. Egy politikai indíttatású, de talán a személyes 
érdekektől sem mentes koncepció áldozata” (288.o.). Merész állítása nem váltott ki hullámverést 
a Báthory Erzsébetről kialakított kép állóvizében egészen 2008 nyaráig. Ekkor kezdték ugyanis 
vetíteni a szlovákiai mozik a „Báthory” c. filmet. A hetvenesztendős, „Kelet Fellinijé”-nek tartott 
szlovák filmrendező, Juraj Jakubisko által rendezett filmet nagy várakozás előzte meg. A neves nem-
zetközi színészgárdát felvonultató, angolul beszélő történelmi thriller ugyanis nem a köztudatban 
élő, vérszomjas és kegyetlen úrnő képét akarta a film nyújtotta lehetőséggel tovább éltetni, fokozni. 
Jakubisko a már említett Szádeczky-Kardoss koncepciót elfogadva, filmjével újra szította a „bűnös 
vagy áldozat” dilemma körüli vitát.

A vitában az elsők közt szólalt meg Szádeczky-Kardoss Irma, a már említett „Báthory 
Erzsébet igazsága” c. könyv szerzője. A szlovákiai Szabad Újság hasábjain a „Gyilkos vagy áldozat” 
című, 2008. szeptember 17-én megjelent Írásában megerősítette, hogy „az én könyvem volt az, 
amelyre a film épült… Mivel pedig könyvem alapját a korabeli dokumentumok képezik, pon-
tosan tudom, hogy mi az, ami nem így történt, s mi az, ami csak a film szerinti, kitalált epizód. 
Kétségtelenül jobban örültem volna, ha a film hívebb az igazsághoz...”. S bár Szádeczky-Kardoss 
nehezményezi, hogy Jakubisko sehol sem jelzi a könyvvel való kapcsolatot, elismeri, hogy „a film 
sokszorosára növelheti a koncepciót leleplező könyv hatását, morális és köztudomási értelemben 
egyaránt”. Amire nagy szükség van, hiszen még napjainkban, Magyarországon is jelenhet meg 

Dr. Kiss László
Hepehupa
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olyan - egyébként gyönyörű kiállítású, magyar, német és angol nyelvű magyarázószöveggel ellátott 
- képes album, amely Csejte várát (ma: Cachtice, Szlovákia) többek közt így mutatja be: „Itt lakott...
Báthory Erzsébet, aki férje halála után itt élte ki szadista hajlamait” (Bagyinszki-Tóth, 118.o.).  
A Báthory Erzsébetről és „szadizmusáról” szóló vitában ott a helye az orvostörténészeknek is, hi-
szen elsősorban az ő feladatuk lenne értékelni, minősíteni Báthory Erzsébet személyét, cseleke-
deteinek rugóit, szaknyelven fogalmazva: kidolgozni a patográfiáját. Ez annál inkább is indokolt 
lenne, mivel egy korábbi ilyen jellegű kísérlet inkább ártott, mint használt Báthory Erzsébet s álta-
lában a Báthoryak hírnevének. Érdekes módon, akkor is egy film, a Walerian Borowczyk rendezte 
„Erkölcstelen mese” c. alkotás késztette megszólalásra az orvostörténészeket. A filmben egyébként 
a világhírű spanyol festő lánya, Paloma Picasso játszotta Báthory Erzsébet szerepét. A film apro-
póján két budapesti orvostörténész, Antall József (1932-1993) a rendszerváltás utáni évek első 
miniszterelnöke - és Kapronczay Károly 1974-ben a „Magyarország” című lap hasábjain fejtette ki 
véleményét a témáról. Mind Írásuk címe, alcíme: „Tűkkel szurkálta - Báthory Erzsébet szadizmu-
sa”, mind az illusztrációként szerepeltetett „Báthory Erzsébet áldozataival”, című 1893-ban festett 
Csók István kép már első pillantásra azt sugallta, hogy bűnösnek tekintik a grófnőt. Egy hamburgi 
idegorvos és szexológus, E. Schorsch véleményére hivatkozva egyértelműen szexuális pszichopa-
tának, szadistának minősítették Csejte egykori úrnőjét. Egy korabeli, az 1972-ben kiadott Orvosi 
Lexikon definíciója szerint a pszichopátia „diszharmonikus személyiségszerkezet, melyben az 
intellektuális, emocionális (érzelmi), affektív (indulati) és ösztönműködések nem állnak egymás-
sal helyes arányban, s vagy a beteg, vagy a közösség szenved a diszharmónia miatt” (1186.o.). A 
„szexuális” jelző pedig arra utal, hogy az ilyen diszharmonikus személy életében a nemi ösztön-
tendenciák kórosan nagy szerepet játszanak. Nem tudjuk, milyen források alapján „ismerhet-
te” a hamburgi idegorvos Báthory Erzsébet s felmenői „ösztöntendenciáit” s hogy juthatott el a 
sommás véleményig, miszerint a szadizmusra, mint szexuális eltévelyedésre „kétségtelenül példa 
a Báthoryak története” (Die Waage, 1973, 9. sz.). Sajnos, a magyar szerzőpáros nemcsak kritikát-
lanul átvette e véleményt, hanem egy német nyelvű közleményükben, melyet egy évvel korábban 
a Waage c. lapban közöltek, maguk is hasonló szentenciát mondtak ki Báthory Erzsébet felett. Az 
Antall-Kapronczay-féle véleményt a történész Nagy László „A rossz hírű Báthoryak” című, 1984-
ben kiadott könyvében bírálta. Különösen azt rótta fel az említett orvostörténészeknek - sajnos 
teljes joggal -, hogy többször pontatlan adatokra, korábbi s ráadásul meg nem nevezett - szerzők 
kritikátlanul átvett érveire hivatkozva állították fel „diagnózisukat”. Egyetlen megnevezett forrásuk 
egy jezsuita történetíró, Thuróczy László, aki 1729-ben kiadott „Ungaria suis cum Regibus com-
pendio” azaz „Magyarország, királyaival” c. munkájában útjára indította a „vérben fürdés” vádját. 
Azt a vádat, amely egyrészt biológiai képtelenség - hiszen az eret elhagyó vér azonnal megalvad - 
másrészt nem szerepel egyetlen tanúvallomásban sem. Ennek ellenére még 2003-ban is megjelen-
hetett Londonban egy könyv, amely a vérátömlesztés történetét tárgyalva, tényként közli Báthory 
Erzsébet „vérfürdőit”, megtetézve azzal a valótlansággal, hogy „Erzsébet a bíróságon beismerte, 
hogy fiatalító fürdői miatt kb. 650 lányt gyilkolt meg” (Moore, 164.o.). A könyvet 2005-ben cseh 
nyelvre is lefordították, tehát nyelvileg is könnyen hozzáférhetővé vált Báthory Erzsébet egykori 
szűkebb pátriájában is. Ennek ellenére - tudomásunk szerint - a mai napig senki sem tiltakozott e 
valótlan állítás ellen. Sajnos, nem neheztelhetünk az angol szerzőre, aki állítását alátámasztandó, a 
„beismerő vallomásra” hivatkozik! Ugyanis az emlegetett magyar szerzőpáros is azt állította, hogy 
Báthory Erzsébet vallott, ám „saját vallomását - hasonlóan naplójához - fia... kikérte a nádori irat-
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tárból, és az, az idők folyamán eltűnt”. Miután e vallomás és napló létezéséről semmilyen történeti 
forrás nem tud - sőt éppen ellenkezőleg, mind azt állítja, hogy Erzsébetet ki sem hallgatták! - a 
történész Nagy László az idézett állítást hiteltelennek, nem bizonyítottnak tekinti (Nagy, 54.o.).

Kevésbé köztudott - Szádeczky-Kardoss forrásai közt sem szerepel, - hogy Báthory Erzsébet 
személyiségének lélekgyógyászati (pszichiátriai) szempontból való értékelésére már jóval koráb-
ban is történt kísérlet. Magyarország egyik legrégibb, 1861-től Budapesten megjelenő Gyógyászat 
c. szaklapjának hasábjain 1918-ban jelent meg a „Báthory Erzsébet (Patographia)” c. kétrészes 
„tárcza”. Szerzője Zsakó István, a dicsőszentmártoni (ma: Tîrnăveni, Románia) kórház elmeosz-
tályának főorvosa volt. Az orvosszakiróként és orvostörténészként is számontartott Zsakó István 
(1882-1966) 1910-től volt a Kisküküllő megyei dicsőszentmártoni Elmebetegápolási Telep ve-
zető főorvosa, később - áttelepülve a Trianon utáni anyaországba - előbb az Angyalföldi, majd a 
Lipótmezei Elmegyógyintézet igazgatójaként működött Budapesten. Lassan - s méltatlanul - fele-
désbe merülő alakjáról Iványi János dr. söpörte le a port az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi Szakosztályának egyik ülésén 2006-ban, Csíkszeredán (az előadás szöve-
ge megjelent a budapesti   Orvosi Hetilap 34. számában, 2006-ban).

A Báthory Erzsébetről publikált írás az első jele volt Zsakó patográfia iránti érdeklődésének. 
1944-ben a Magyar Családtörténeti Szemle hasábjain publikálta „A kiválóság és a súlyos beteg-
ségi hajlam öröklése neves családokban” c. tanulmányát, ezt követte 1966-ban „A magyar kiváló-
ságok és családtagjaik elmebajainak története” c. dolgozata az Orvostörténeti Közleményekben. 
Ez utóbbiban többek közt az 1878-tól. 1914-ben bekövetkezett haláláig, elmegyógyintézetben 
ápolt Madách Borbálának, nagy drámaköltőnk lányának patográfiáját dolgozta fel. Amíg azonban 
ez utóbbi dolgozatában az általa igazgatott intézetek kórlapjaira, szakorvosi feljegyzéseire támasz-
kodhatott, a Báthory-patográfiához csak a történészek által feltárt foghíjas anyag állt rendelkezé-
sére.  „Kikben sokszor meg van ugyan a helyes érzék a kóros felismerésére, de a szakképzettség 
hiányával” - hárítja Zsakó patográfiája hiányainak egy részét a történészekre. Persze, a történészek is 
csak azt tárhatják fel, ami megmaradt: „Nagy kár, hogy csupán tanúvallomások maradtak ránk s így 
Báthory Erzsébet lelkivilágába közvetlenül nem tekinthetünk be” - sejteti velünk (szak) véleménye 
hiányainak másik fő okát Zsakó.

Zsakó jól ismerte Árva vármegye levéltárosának, a már említett Rexa Dezsőnek (1872-1964), 
az alsókubini (ma: Dolny Kubin, Szlovákia) Csaplovics-könyvtár gondnokának, 1908-ban kiadott 
„Báthory Erzsébet, Nádasdy Ferencné (1560-1614)” c. könyvét. Valószínűleg Rexa volt az első, aki 
felvetette a beszámíthatóság kérdését Báthory Erzsébet bűnösségét illetően és kimondta: „Báthory 
Erzsébet bűne nem bűn, de szerencsétlen szörnyű betegség”. E jogászi véleményt - Rexa jogot is ta-
nult - erősíti meg az elmeszakértő Zsakó is: „Tudatában volt tehát, hogy nem megengedett dolgokat 
művelt. Azonban nem volt ez igazi belátás cselekményeibe, a bűnösség tudata sem lehetett meg nála. 
Ez, továbbá, hogy ellenállani nem tudott szenvedélyének és nem is törekedett látszólag erre, mind 
arra mutatnak, hogy tulajdonképpen beszámíthatatlan és nem büntethető egyén volt”.

De mi lehetett az a „szörnyű betegség” ami a beszámíthatatlanságot okozhatta? A már emlí-
tett okok miatt, Zsakó is csak óvatosan fogalmaz: „Báthory Erzsébetnél a fölmenő ágban nagyfo-
kú degenerációt (elkorcsosulást - K.L.) mutathatunk ki s éppen ezért merülhet föl a kérdés, hogy 
nem szenvedett-e elmebajban... Tekintetbe jöhetnek epilepsziás aequivalensek, hysteriás alapon 
keletkezett megnyilvánulások, periódikusan jelentkező mániás állapotok, de biztos támpont egyik 
felvételére sincsen”.
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Az elmegyógyász és elmeszakértő Zsakó tehát nem állított fel diagnózist, ám a sorai közül 
kiolvasható, hogy szadistának tartotta Báthory Erzsébetet. Egy „a fantasztikus és mágikus dolgo-
kat elmegyógyász szemszögből” vizsgáló, 1968-ban megjelent cseh nyelvű könyv szerzőpárosa, a 
tapasztalt pszichiáter, V. Vondrácek és F. Holub, a szadizmusnak nevet adó francia de Sade márki 
(1740-1814) női megfelelőjének tekinti Báthory Erzsébetet (103.o.). Mint említettük, Rexa sem 
bűnösnek, hanem betegnek tartotta a grófnőt, ám még ő is megjegyezte, hogy ha viselt dolgai ha-
marébb nyilvánosságra kerülnek, akkor ma nem szadizmus, hanem „báthoryzmus” lenne a szexu-
ális indíttatású kegyetlenkedés elmegyógyászati neve. A szadizmus vádja köszön vissza a történész 
Péter Katalin legfrissebb, 2009 elején publikált tanulmányából is, melynek alcíme a következő - 
igaz már nem kijelentő módban, mint az Antall-Kapronczay írásban, 1974-ben, hanem kérdőjellel 
„Magányos özvegy vagy szadista gyilkos?”.

Egy szlovák nyelvű monográfia, a Báthory Erzsébettel és korával komplex módon foglal-
kozó, Pavel Dvofák, a szlovák médiából jól ismert publicista, a tényirodalom sikeres művelője és 
Karol Kállay fényképész által írt/fotózott reprezentatív album, az 1999-ben kiadott „Krvavá gróf-
ka” (A vérengző grófnő) sem hozott újat Báthory Erzsébet lelkiállapotát illetően. Nem történt te-
hát újabb kísérlet - ami ezúttal a szlovák orvostörténetírás részéről lett volna indokolt - Báthory 
Erzsébet patográfiájának kidolgozására. Az ok nyilvánvaló s nagyrészt azonos azzal, amit már az 
első patográfia-kísérlet szerzője, Zsakó közel száz évvel ezelőtt papírra vetett: nincs közvetlen bete-
kintésünk Báthory Erzsébet lelkivilágába. Amíg nem kerülnek elő újabb, hiteles dokumentumok 
- a grófnő által írt levél, naplórészlet, az Antall-Kapronczay szerzőpáros által feltételezett vallomása 
(?) - addig nem várható, hogy hiteles, tényekre (s nem feltevésekre) alapuló patográfia szülessen 
meg orvostörténész tollából.

A tényeken alapuló medicina korában tehát nem támaszkodhatunk Báthory Erzsébet lel-
kivilágát, házasságát, szexuális életet hitelesen dokumentáló adatokra. El kell fogadnunk a törté-
nész, Nagy László következtetését: „Nincs semmi bizonyíték arra vonatkozóan, hogy Erzsébetet 
boldogtalanság, szexuális kielégítetlenség vagy egyéb ok lelki betegségbe hajtotta volna házassága 
három évtizede alatt” (Nagy, 39.o.). Nem tudjuk, hogy férje, a törökök által rettegett „erős fekete 
bég”, Nádasdy Ferenc milyen mértékben vonta be politikai ügyeibe feleségét. Az bizonyos, hogy 
Nádasdy kapcsolatban állt felesége nagybátyjával, a lengyel királlyá választott Báthory István er-
délyi fejedelemmel, amivel kivívta a bécsi udvar rosszallását. E szimpatizálást folytathatta az 1604-
ben özvegységre jutott Báthory Erzsébet is - és valószínűleg ez lett a veszte. Letartóztatása idején, 
1610-ben unokaöccse, Báthory Gábor (1589-1613) volt Erdély fejedelme. Erzsébet úgy döntött, 
hogy feladva korábbi Habsburg-hűségét, a magyar korona megszerzésére törekvő erdélyi fejede-
lem oldalára áll. Bécs szemében ez felségárulást jelentett volna, aminek büntetése - egyebek közt - a 
teljes vagyonelkobzás. Ezért fia és vejei, hogy ne vesszen el a vagyon, kitalálták a „jobbágylányok-
kal való kegyetlenkedések” koncepcióját - ez utóbbit ugyanis nem büntették vagyonelkobzással. 
Koncepciójukhoz hű támogatóra találtak az 1609-ben nádori székbe került Thurzó Györgyben, 
akiben - mint Nagy László írja - „ma még nem minden részében tisztázott indíttatású Báthory-
ellenesség munkált” (Nagy, 184.o.). Thurzó nádor Erzsébet tömlöcbe vetésével és a bíróság elé ál-
lítás halogatásával törvénysértő módon megakadályozta a felségárulási per megindítását. Báthory 
Erzsébet tehát e koncepció áldozata lett: személye volt a legalkalmasabb a Báthoryak jó hírének, 
hitelének, politikai tekintélyének lejáratásához. Természetesen ez ma még csak hipotézis, ám 
ugyanilyen hipotézisként kezelendő a szadizmus vádja is: „megnyugtató módon mindmáig az sem 
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nyert bizonyítást, hogy Báthory Erzsébet bármikor akár egyetlen szolgálóját is halálra verette, vagy 
kínoztatta volna!” (Nagy, 76.o.).

Jakubisko filmje bizonyára felébreszti a magyar és szlovák történészek, beleértve a medici-
na históriájával foglalkozók érdeklődését is közös múltunk e rejtélyes alakja, a hol „bűnösnek”, hol 
„áldozatnak” tartott grófnő személye iránt. Nincs kizárva, hogy az igazság e két véglet közt lappang 
(s marad rejtve a „Báthory” c. film után is). Mégis meg kell kísérelni a hiteles, igaz tények felderí-
tését, mert - ahogy Szádeczky-Kardoss írja könyvében - „tartás adható velük mindazoknak, akik 
a kollektív bűnösség terhét kénytelenek viselni még ilyen relációban is. Az etikai tehertétel, ami 
nemzeti hírünket rontja kétszeres súlyú, mert a határokon túli kisebbségi sorban élő magyarokat 
kétszeresen nyomasztja. Kétszeres tehát az igazság kiderítésének - de kétszeres az igazságtalanság 
konzerválásának is a felelőssége!”

Irodalom
Antall József- Kapronczay Károly: Elisabeth Báthory – Aus der Geschichte des Sadismus. 

Waage, 1973, Bánd XI-XII, 382-388
Antall József - Kapronczay Károly: Tűkkel szurkálta - Báthory Erzsébet szadizmusa. 

Magyarország, 1974, 24. sz.
Bagyinszki Zoltán - Tóth Pál: 100 magyar vár – Einhundert ungarische  Burgen  -  A Hundred  

Hungárián  Castles  and Fortresses. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen, (2004?).
Dvofák, Pavel - Kállay, Karol: Krvavá grófka – Alzbeta Bátoryová. Fakty a vymysly. 

Vydavatelstvo Rak Budmerice, Vydavatelstvo Slovart Bratislava, 1999.
Moore, Pete: Blood and Justice. John Wiley and Sons Ltd, The Átrium,  Southern  Gate,  

Chichester,  West  Sussex, England, 2003, cseh kiadása: Krev a spravedlnost, Nakladatelstvi BB art 
s.r.o. Praha, 2005.

Nagy László: A rossz hírű Báthoryak. Kossuth Könyvkiadó, 1984.
Péter Katalin: A csejtei várúrnő: Báthory Erzsébet. Helikon Kiadó, 1985.
Péter Katalin: Báthory Erzsébet valóság és fantázia. Magányos özvegy vagy szadista gyilkos? 

História, 2009, 1. sz., 25-27.
Szádeczky-Kardoss Irma: Báthory Erzsébet igazsága: a koncepció jelei Báthory Erzsébet 

ügyében.  Nesztor Kft.,Budapest, 1993.
Szádeczky-Kardoss Irma: Gyilkos vagy áldozat?  Szabad Újság, 2008. szept. 17.
Zsakó István: Báthory Erzsébet (Pathographia). Gyógyászat, 1918, 161-162, 173-174.
Kiss László: Koncepciós per áldozata volt Báthory Erzsébet? A Hét (Pozsony), 1994, 17. szám
Kiss László: Bűnös vagy áldozat - avagy miért nehéz megírni Báthory Erzsébet patográfiáját? 

Mediart, 2009, 1. szám, 17-19.

Autorul, pe baza cercetării documentelor, încearcă să clarifice: Báthori Erzsébet este incul-
pată sau victimă în procesul înaintat împotriva ei. Învinuită pentru sadism, pe parcursul istoriei 
juriştii istorici, medici şi alţi cercetători au studiat cazul, majoritatea lor afirmă: învinuita a fost vic-
tima unui proces politic.

Hepehupa, Nr. 4/ 2009

Anuarul presei sălăjene 2010



- 74 -

Kulcsár Mária

Tíz évesek lettek a Tinikomédiások 
Számos szempontból irigylésre méltó település Kraszna. Nemcsak gazdasági 

téren fejlődik évente, de kulturális és művelődési szinten is nagyon sok elisme-

rést szerzett az évek folyamán. Ez nem annyira meglepő, ha figyelembe vesszük, 

hogy lakosai fáradságot nem kímélve, szeretetből, lelkesedéssel és tiszta szívvel 

dolgoznak a közösségért, a fiatalokért, azért hogy őket összetartsa, emberségre 

és becsületre tanítsa.  

Egy ilyen egyéniség Ozsváth 
Ilona tanárnő, aki immár tíz 
éve önzetlenül vezeti a krasznai 
Tinikomédiások nevet viselő kö-
zépiskolásokból álló színjátszó 
csoportot. A fiatalokkal nemcsak 
megismertette, hanem az évek 
folyamán megszerettette a színját-
szást, ezért nem csoda, ha egye-
seknek közülük ez jelenti a végte-
len kikapcsolódást, szórakoztatást, 
másoknak pedig az önismeretet, boldogságot, kihívást vagy új barátságok kezdetét. Ozsváth 
Ilona tanárnő szavaival élve „a színpad az a hely, ahol mindenki megtalálhatja a helyét, és ki-
fejezheti érzéseit, megismerheti önmagát és másokat is, nem számít mekkorára nőttél vagy 
kik a szüleid, ha játszani akarsz és tudsz, a színpadon lehetsz óriás, bár pöttömnyi vagy, és 
herceg is, bár a szegénység a mindennapi problémád. Ott felszabadultan nevethetsz vagy 
sírhatsz, kiadhatod magadból ami nyomja a lelkedet.” Ilyen gondolatok mellett nem csoda, 
ha szinte minden diák álma, hogy ha egyszer “nagy lesz”, bekerüljön a Tinikomédiások 
csoportjába. A tanárnő tevékenységéből példát merítve más pedagógusok is támogatták 
a színjátszást, így mára már három színjátszó csoporttal büszkélkedhet Kraszna. Az egyik 
az idei táborban megalakult I.-IV. osztályosokból álló Szivárvány színjátszó csoport, amely 
Szabó Ibolya és László Andrea irányítása alatt működik, a második pedig az V.-VIII. osztá-
lyosokból álló Amarilla csapat Kiss Ilona Renáta magyar szakos tanárnő irányításával. Ők 
már a második generáció, a csapat 2007-ben a PADIF-on II. díjat nyert. A színjátszók rend-
szeresen fellépnek a partiumi és országos diákszínjátszó fesztiválokon (PADIF, ODIF), a 
helyi rendezvényeken - március 15-én, karácsonykor stb. –, s évente kétszer a színjátszó-
gálán, amit májusban és novemberben rendeznek. Az idei novemberi gálát összekötötték 
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a 10 éves évfordulóval, így a vasárnapi előadásukból nosztalgia-gála lett. A rendezvényen 
fellépett a Szivárvány színjátszó csoport Marton Lilli Hogyan lesz a grízből szilvalekvár 
című darabjával; az Amarilla a Csehov Kaméleonjával és két Örkény egypercessel, valamint 
az ünnepeltek, a Tinikomédiások, Tomcsa Sándor – Örvendetes járvány című darabjával, 
egy ismeretlen szerző vidám jelenetével, melynek címe Énekóra, az Egérfogó jazzbalettel 
és a Topfehérke és ők heten című saját ötletek alapján készült darabbal. A zsúfolásig megtelt 
kultúrotthonban az előadások előtt Seres Dénes képviselő köszöntötte a színjátszókat sok 
sikert kívánva  nekik a továbbiakban, valamint a Ozsváth Ilona csapatvezető, aki elmond-
ta, hogy: „ez az elmúlt 10 év a történelemben nagyon csekély időnek számít, de nekünk 
Tinikomédiásoknak ez nagyon sokat jelent. Hiszen a 10 év alatt kialakult a diákszínjátszás 
szép hagyománya, elvittük Kraszna jó hírét a megye, sőt az ország határain is túlra. Céljaink 
a szép magyar beszéd, az anyanyelvi kultúra megőrzése, a jó csapatmunka, értelmes idő-
töltés. Az hogy Önök itt vannak, azt bizonyítja, hogy jó úton haladunk és munkánk nem 
volt hiábavaló. A játék öröme, a színpad bűvölete, az együtt töltött idő erőt ad a problé-
mák leküzdésére, a nevetés pedig felszabadítja a lelket. Szeretném, ha a győzelem és a díjak 
varázsán túl optimista, bátor, kitartó és becsületes embereket nevelnénk a színjátszással, 
hogy azzá válni lenne minden színjátszó álma, s ehhez kívánok erőt, egészséget és hitet.” 
Az előadáson részt vett nagyon sok egykori Tinikomédiás is, így az eddigi 115 színjátszó 
közül 70-en nosztalgiázhattak az elmúlt hétvégén. A 10 éves évforduló emlékére Ozsváth 
Ilona csapatvezető egy-egy emléklappal, emlékfüzettel, az előadásokról, táborokról készült 
fotókat tartalmazó CD-vel ajándékozta meg a jelenlegi és az egykori tagokat. Jelenleg a 
csapat 24 tehetséges fiatalból áll, akik minden szerda este a kultúrházban beszédtechnikát, 
légzéstechnikát és színpadi mozgást tanulnak. A sok gyakorlásnak és tanulásnak megvan 
és megvolt már az eredménye, mert a csapat nagyon sok díjjal büszkélkedhet, s a színpad 
szeretete egyesek számára annyira komoly feladat vagy játék, hogy a csapatból már egy 
színésznő is „kinőtt” Lakatos Izabella Júlia személyében.

Az előadások után a helyi polgármester, Pop Imre megköszönte a felkészítő taná-
roknak a befektetett munkát, energiát és egy-egy virágcsokorral jutalmazta meg őket. 
Végezetül pedig mi mást lehetne kívánni a neves csapatnak és felkészítőjének, mint egész-
séget, sok tehetséges diákot, újabb elismeréseket, sikereket, s ami a legfontosabb renge-
teg tapsot.

Ansamblul „Tinikomédiások” a împlinit 10 ani

Ansamblul de teatru școlar a câștigat numeroase premii în diferite festivale în ţară 
dar și peste hotare. Mulţi visau să ajungă mebru al grupului. În prezent sunt trei formaţiuni 
de teatru școlar în sat sub îndrumarea pedagogilor. Piesele jucate sunt de fapt scrise de 
copii pe seama unor scene cunoscute. Publicul întotdeauna este fermecat de dezinvoltura, 
veselia exuberantă și de inventivitatea copiilor. Copiii au devenit mai deschiși, mai siguri 
pe sine și petrec minunat împreună – declară Ozsváth Ilona, întemeietoarea și îndrumă-
toarea grupului.

Szilágyság , nr. 47/19.11. 2009
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Múzeum – alapítási törekvések a 
Szilágyságban

Hajlamosak vagyunk arra, hogy közintézményeinkkel kapcsolatban csak dátumokban 
gondolkozzunk, holott több évtizedre visszamenő társadalmi igény volt az, ami ezeket életre 
hívta. A múzeumok megalakulása esetében is ezt tapasztaljuk.

Bár konkrétan a szilágysági, illetve zilahi múzeum megalakulásának előzményeiről és 
létrejöttéről szertnék beszélni, de előtte tekintsük át a tudományos élet erdélyi megszervezé-
sére tett kísérleteket és megvalósításokat.

A tudományos élet szervezettségének szükségét Erdélyben elsőként Bod Péter fogal-
mazza meg 1760-ban. Szükségesnek tartja a magyar nyelv fejlesztése és a tudományok mű-
velése céljából egy tudós emberekből álló társaság megalakítását. A szándék, csak szándék 
maradt, támogatottság hiányában nem valósult meg. Erre a sorsra jutott Batthyány Ignác 
gyulafehérvári püspök elképzelése is, aki, bár 1798-ban megalapította a Batthyáneumot, de a 
tudományszervező és terjesztő terveinek megvalósítása elmaradt.

Valamivel több sikerrel járt Aranka György törekvése egy nyelvmívelő-társaság létreho-
zásában. 1791-ben az erdélyi országgyűlés nem csak a javasolt társaság felállításának gondo-
latával foglalkozott, hanem a társaság tervezetének véleményezésére alakított országyűlési bi-
zottság múzeum-szervezési gondolattal bővítette ki azt. A felállítandó nyelvművelő társaság 
alapvető feladata mellett javasolják: könyvek, képek, pénzek, címerek, feliratok és régiségek 
gyűjtését is. A társaság működése 1810-ben szünt meg, részben a Főkormányszék akadékos-
kodása, részben pedig a pártolás- és pénzhiány miatt.

Néhány év múlva megkísérelték az Aranka-féle társaság felélesztését. Alapszabályát, 
költségvetését Döbrentei Gábor készítette el s jóváhagyás végett a Főkormányszékhez to-
vábbították. Megerősités, jóváhagyás soha nem érkezett s így ez a kísérlet is megbukott. Egy 
évtizeddel később, 1823-ban, Bölöni Farkas Sándor tudóstársasági tervezetében teljes hatá-
rozottsággal felvetette az erdélyi múzeum felállításának gondolatát, megszervezésének mó-
dozatát. Kezdeményezése, főleg a hivatalos körökben, süket fülekre talált.

Megszületett tehát a múzeum szükségének gondolata, szűk körben terjedt is. 1837-ben 
híre ment, hogy gr. Kemény József oklevél-, kézirat-, könyv és ásványgyűjteményével meg 
akarja teremteni a kolozsvári múzeum alapjait. Példáját követné rokona, gr. Kemény Sámuel 
is. Felajánló levelüket Erdély legjelentősebb napilapja, az Erdélyi Hiradó 1841 március 9-i 
számában teljes terjedelmében közölte. Ettől kezdve a múzeum- állításának kérdése a kolozs-
vári és az erdélyi közvélemény fókuszába került.Ezzel a kérdés eszmei része elő volt készítve. 
Az 1842-ben összeülő erdélyi országgyűlésnek kellett volna kimondania az Erdélyi Nemzeti 
Múzeum megalakulását. A szászok azonban  hevesen ellenezték, hiszen Bruchenthál Sámuel 
végrendeletével 1803-ban megalapította a szászok múzeumát, ezért feleslegesnek tartották 
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egy újabb, hasonló jellegű intézmény létrehozását. Ellenkezésük megakadályozta Bécsben is 
a múzeum-alapítására vonatkozó törvény szentesítését.

Az 1848-49-es szabadságharc és az ezt követő önkényuralom időszaka sem tudta a 
múzeum-alapítási eszmét kitörölni a vezető értelmiségiek fejéből. Minél világosabbá vált, 
hogy az erdélyi országgyűlés régebbi múzeum-állító szándékát, éppen a magyarság öntudat-
ra ébresztése érdekében, végre meg kell valósítani.E gondolat első kimondója Kővári László 
történetíró, legtekintélyesebb harcosa és patrónusa gr.Mikó Imre volt. A múzeumot egyesü-
leti úton szándékozták létrehozni. A   beérkező megajánlások sokasága meggyőzte gr. Mikó 
Imrét és küzdő társait az elgondolás helyességéről. Míg folyt a szervezkedés, Mikó többszöri 
személyes közbelépésével sikerült Bécsben kieszközölnie, hogy 1859. nov.23-ra összehívhas-
sák az Erdélyi Múzeum Egyesület alakuló közgyűlését. A három napos közgyűlés munkálata-
it a kolozsvári és a Kolozsvárra gyűlt erdélyi magyarság feszült érdeklődéssel követte. A köz-
gyűlés elfogadta az alapszabályzatot és az intézmény fenntartásának költségvetését. Az újon 
alapított EME alapszabályzatában hármas célt határozott meg: 1). a múzeum létesítése és 
fenntartása; 2). a múzeumi anyag tudományos feldolgozása és 3) a tudomány és művelődés 
magyar nyelven való művelése. Ezzel kezdetét vette Erdélyben a szervezett tudományos élet 
aminek eredményeit ülésszakokon és az 1861-től megjelenő egyesületi évkönyvben, majd 
az 1879-től megjelenő Erdélyi Múzeum folyóiratban teszik hozzáférhetővé bárki számára.

A kiegyezés (1867) utáni nyugodtabb időszakban a vármegyék igyekeznek helyi szintű 
múzeum egyesületeket létrehozni. Szilágy vármegyében aránylag későn vetődik fel e kérdés, 
mert maga a vármegye is csak 1876-ban alakult. A vármegye törvényhozása több ízben fog-
lalkozott a kérdéssel (így 1873, 1875, 1876 évi gyűlésen), de az egyesület megalakításának 
konkrét lépésére 1878 tavaszán került sor, amikor megválasztják a vármegyei szervezőbi-
zottságot. A választmány  elhatározza, hogy tagok toborzására felhívásokat és aláírási íveket 
bocsát ki, amivel Pungur Gyulát és Borbély Sámuelt bízták meg. A létesítendő múzeum hely-
ségének a megyeháza egyik szobáját, a közgyűlési teremmel szemben lévőt jelölik meg.  A 
bizottság feladata volt az alapszabályzat kidolgozása is.

A Szilágymegyei Múzeum Egyesületnek alakuló közgyűlését 1880. dec. 30-án tartották. 
A szervezőbizottság elnöke Baranyai Ágoston főispán bejelenti, hogy „…az alakulásra meg-
kívánt számú tagok aláíratkoztak és ennél fogva az  egylet megalakításának útjában akadály 
nem áll”. Az alapszabályzat belügyminisztériumi jóváhagyásáig megválasztották az ideiglenes 
vezetőséget: elnök Baranyai Ágoston, igazgató Szikszai Lajos (később vármegyei alispán), 
a pénztárost és a választmányi tagokat. Ekkor ajánlja fel Szikszai a megalakuló múzeumnak 
oklevél, érem, cserép, kő- és bronz eszközök, valamint ásványi kövületek gyűjteményét.

1881 szeptemberére megérkezett a jóváhagyott alapszabályzat s a 26-án tartott közgyű-
lés kimondja a Szilágy vármegyei Múzeum Egyesület megalakulását, megerősíti az ideiglenes 
vezetőséget s a múzeum őrének Pungur Gyula polgári iskolai tanárt kérik fel.

Lássuk melyek voltak a legfontosabb célkitűzések? Alapszabályzat I. szakasz, 2. parag-
rafus: „Szilágy vármegye egész területén a történelmi múltat felderíteni s a múlttá váló jelent 
megörökíteni; e végből felkutatni és egybegyűjteni mindazt, mi a tudomány, művészet, iro-
dalom, az ipar és kereskedelem, a gazdaság és földmívelés, a politika és közélet terén, mint 
vármegyei nevezetesség feltűnt; a vármegye kitűnő férfiainak arcképeit, életrajzait és műveit 
megszerezni; a koronként változó népviseletet természetben vagy fényképezve megőrizni; 
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egybegyűjteni az állat-, növény és ásványország minden fajainak a vármegyében előforduló 
termés vagy mívelés útján szerzett példányait; a vármegye történelmi értékű romjait a vé-
genyészettől megóvni, a vármegyében elszórtan létező régiségeket, történelmi emlékeket, 
okmányokat, nyomtatványokat, nemesi címereket, községek pecsétjeit felkutatni s megsze-
rezni, vétel vagy adományozás útján egybegyűjteni, a meg nem szerezhető dolgokról másola-
tot szerezni, a munka eredményét a Zilahon létesítendő s az egylet felállítása napjától s azon 
naptól, melyen az létre jött, Szilágy vármegye tulajdonát képező állandó múzeumban össz-
pontosítani s a nagyközönség használatára, a régészet megkedveltetésére, a közművelődés 
terjesztésére s az ez iránti minél szélesebb körű érdekeltség felébresztésére a vármegye által e 
célra felajánlott nyilvános helyiségben kiállítani.”

Az intézmény megszűnése esetén a 32. paragrafus így rendelkezik: „...Feloszlás 
esetén...a gyűjteménye...a Zilahi ev.ref. főtanóda tulajdonába menne át, úgy mindazonáltal, 
hogy az minden más zilahi tanintézetnek is közhasználatul szolgáljon.”

A Szilágy vármegyei Múzeum Egyesület tagjainak betűsoros névjegyzékében, ahol 
72 alapító, rendes és pártoló tag szerepel, több falu és község neve is olvasható, pl. Désháza, 
Menyő, Lele, Magyarvalkó, Szilágysomlyó városa és mások.

Az Egyesület támogatását szolgálta és céljainak elérését segítette Cserey Jánosné, 
Torma Károly és mások adományai. Az Egyesület munkája folytán évről-évre szépen gya-
rapodtak a Szilágysággal kapcsolatos íratlan (régészeti) és írott források. Az anyag tárolására 
és bemutatására bútorzatra volt szükség, amint Pungur Gyula múzeumőr Szikszainak 1896 
februárjában küldött átíratában olvassuk „...mellékelten beterjesztem Zsiga Sándor helybeli 
asztalosnak 2 drb. költségszámítását a múzeum számára kialkudott s a befejezéshez közelál-
ló szekrényről.”

A Szilágyvármegyei Múzeum Egyesület a tárgyi emlékek gyűjtése és néhányuk tudo-
mányos ismertetése mellett, az 1900-as évek elejétől, az Erdélyi Nemzeti Múzeum irányítása 
alatt meginduló, a római limest és a porolissumi castrumot kutató munkálatok támogatója is. 
1908-ban Posta Béla, majd Budai Árpád végeztek kutatásokat. Közbejött az I. világháború 
vihara s vele a politikai, területi és adminisztációs változások. Az Egyesület alapszabályának 
32. paragrafusa értelmében, a múzeumi gyüjtemény a Wesselényi Kollégium tulajdonába 
került. Erre utal Roska Márton, kolozsvári múzeum igazgató 1941-42-ben a vármegyéhez 
küldött s a porolissumi ásatások folytatásával kapcsolatos leveleiben: „...az előkerülő régészeti 
anyag egy részével a Wesselényi Kollégium kis múzeumát lehetne megnövelni”. Egy nagyobb 
múzeum létrehozásának gondolata foglalkoztathatta a vármegyei vezetőséget, mert 1 évvel 
később, 1943-ban, az alispánnak címzett levelében dr. Radnóti Aladár, a porolissumi ásatások 
vezetője, arról ír, hogy „...az ásatásoknál előkerült anyag egy része is a megnyíló vármegyei 
gyűjteménybe kerül. Ezért Méltóságos Uram szíves támogatását kérem.” A múzeum szer-
vezése folyamatban volt. 1944 februárjában Roska M. arra kéri az alispánt, hogy vármrgyei 
szinten gyűjtsék össze a már előkerült „régészeti és történelmi becsű emlékeket”. Az alispán 
a helységek polgármestereinek és főszolgabíráinak továbbítja a kérést és 60 napos határidőt 
szab meg a pontos összeírás elkészítésére és annak a megyéhez való továbbítására. Eddigi 
ismreteink szerint, ez az utolsó olyan dokumentum, ami a vármegyei múzeum megterem-
téséről szól. Októberben már a Szilágyságban is dörögnek az ágyúk, ropognak a fegyverek 
és bevonult a „dicsőséges felszabadító hadsereg”. Ezzel kezdetét veszi a mindannyiunk által 
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jól ismert új korszak. Feloszlatják az évszázados vármegyerendszert és bizonyos kritériumok 
alapján, rajonokra osztják fel a Szilágyságot is. Ezeknek egy része kolozsvári tartományhoz 
tartozott, köztük Zilah is.

Kolozs Tartomány Művelődési Osztályának 3438 sz. határozata alapján, 1951 május 
15-től megalakultnak tekintik a Zilahi Rajoni Múzeumot. Az intézménynek helyiséget au-
gusztusban biztosítottak, ami egy államosított épület emeleti részének 4 helyíségéből állott 
(150 m2). Ebből 2 helyiség volt alkalmas kiállításra (72 m2). A minden előkészítés nélkül 
megalakított múzeum személyzete az igazgatóból és takaritónőből állott.

Ennek az időszaknak jellemzője a tárgyi emlékek helyének felkutatása és azok meg-
szerzése, vétel vagy adomány útján. Ekkor, 1951 nyarán kerül sor a Wesselényi Kollégium 
gyűjteményének átvételére is. A gyűjtemény, amint már említettem, a Szilágyvármegyei 
Múzeum Egyesületé volt s az alapszabályzat 32. paragrafusának értelmében feloszlás esetén 
a Kollégium tulajdonába megy át, aminek alapanyagát a Szikszai Lajos alispán magángyűjte-
ménye képezte. Elmondhatjuk, hogy a történelmi korokat átélő Szikszai gyűjtemény egésze 
(?) vagy csak megmaradt része (?), - leltár hiányában ezt nem tudhatjuk -, a Zilah Rajoni 
Múzeum kezdő, alapgyűjteményét képezi a maga 178 tárgyával. Közűlük többet ma is meg-
tekinthetünk a megyei múzeum ókort bemutató részlegének tárlóiban.

Ugyancsak 1951-ben, az előző években Porolissumon folytatott régészeti ásatásokból 
előkerült lapidáriumi anyaggal gyarapodik a múzeum. A 46 darabot számláló kőtári anyagot 
(oszlopfők, feliratos kövek, domborművek és azok töredékei) a kutatások vezetői Mojgrád 
faluban a Tamba csalábnál raktározták, elszállítását a háború akadályozta meg.

A véletlenek útján vagy mezőgazdasági, építkezési munkák alkalmával előkerűlt régé-
szeti tárgyak vagy érmék megvásárlása folyamatos volt, s ennek köszönhetően, 1955 végén a 
múzeum 3259 tárggyal rendelkezett.

A múzeumi gyűjtemény gyarapodásával az először kiutalt épületrész szűkké vált. A ra-
joni vezetőség, 1955-ben, használatra átadja a zilahi volt Iparos Egylet székházának egy ré-
szét, ami 6 helyiségből állt. Itt működött a könyvtár is, s ennek elköltözésével 1966-ban az 
egész épület a múzeum tulajdonába került.

1958-ban egy újabb, 3726 darabot számláló, főleg régészeti tárgyakból álló, gyűjte-
ménnyel gazdagodott a múzeum. Ez a leletegyüttes Wesselényi-Teleki gyűjtemény elneve-
zéssel vált ismertté a szakirodalomban. A családi hagyomány szerint, ifjú Wesselényi Miklós 
(1796-1850) kezdte meg a történelmi emlékek gyűjtését s folytatták az utódok is. A gyűjtés 
elkezdésének számos oka lehetett, ilyen például, hogy Wesselényi Miklós fiatal korában már 
több nemesi család gyűjteménye ismert volt, róluk tudomása lehetett, -hogy, ebben az idő-
ben voltak az erdélyi tudományos élet megszervezésének és múzeum alakításának próbál-
kozásai, és mint kolozsvári diák megismerhette ezeket az eszméket: hogy későbbi utazásai 
alkalmával, de különösen az 1822-ben Széchenyivel tett nyugat-európai barangolásakor le-
hetősége volt a már létező antik-tárgyak gyűjteményeivel megismerkednie. Feltételezésünk 
szerint, ezek az ismeretek, és még ki tudja mi, járultak ahhoz, hogy a Wesselényi-birtokhoz 
tartozó Mojgrád határában levő Porolissumon és környékén előkerülő római és más történel-
mi korok emlékeinek gyűjtését megkezdje. Seres Miklós mérnök, a Wesselényi-Teleki-birtok 
utolsó gazdasági intézője mondta el az 1960-as évek végén, hogy a gyűjtemény úgy felszapo-
rodott, hogy külön szobában, erre a célra készített szekrényekben tárolták. Az apróbb tárgya-
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kat használatuk, formájuk és anyaguk szerint csoportosítva, külön kartonlapokra rögzítették. 
Elmondása szerint, 1944-ben a gyűjteménynek csak egy részét sikerült ládákba csomagolva 
a zsibói református parókia padlására menekíteni, a többi tönkrement. A megmaradt ládák 
anyagát adományozta Teleki Béláné a zilahi múzeumnak 1958-ban. Ez alkalommal a zsibói 
kastély udvarán tárolt kőtári anyagot is beszállították Zilahra.

A múzeum 1965-ig csak történelmi profilu volt. Ekkor átalakították úgynevezett vegyes 
profilúvá, ami azt jelentette, hogy népművészeti és képzőművészeti osztályokkal bővült. Itt 
jegyzem meg, hogy  kiállítási terület megnövekedésének, az új szakosztályok létesítésének, a 
gyűjtemény állandó gyarapodásának ellenére, a múzeumi munkát 1951-1969 között 2 szak-
ember és 1 takarítónő látta el. Az 1968-as adminisztrációs átszervezéssel megalakult Szilágy 
megye s ezzel a múzeum státusa is megváltozott megyeire. Megszűnt a kolozsvári múzeum-
tól való függőség, s az új státus önálló kutatási lehetőségeket bíztosított. Megszaporodott a 
szakemberek száma s lehetővé vált a szakosztályok keretén belüli, korok szerinti szakosodás, 
főleg a történelmi részlegen.

Lehetőség nyilt egy konzerváló-restauráló és egy fotólaboratórium megszervezésére, 
működtetésére és a szakkönyvtár kialakítására.

1976-tól rendszeressé vált az országos szintű tudományos ülésszakok megszervezése. 
A bemutatott szaktanulmányok az Acta Musei Porolissensis című évkönyvben jelentek meg 
és jelennek meg ma is.

A múzeumi munka sokrétegűségét nem taglalom, hiszen a címben is jeleztem, hogy 
az intézményalapítási törekvésekről szólok és eljutottam a megvalósításig. Annak is, kiemelt 
módon, az első szakaszát részleteztem, mert ekkor kerülnek be a közintézményi rendszerbe, 
esetünkben a múzeumba, azok a gyűjtemények, amelyek az erdélyi magyar tudományos élet 
részét alkották. Ezeknek tudatosítása elengedhetetlen kötelességünk.

 Irodalom
1. Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története és feladatai. Kolozsvár. 1942.
2. Erdélytörténeti könyvek. 1. Debrecen. 1997.
3. Állami Levéltár Zilah. fond Múzeum Egyesület.
4. Állami Levéltár Zilah. fond Szilágy vármegyei főhatóság.
5. Acta Musei Porolissensis. I. 1977. 23-33.
6. Acta Musei Porolissensis. IV. 1980. 665-703. 861-863.
7. Megyei Múzeum Zilah. Leltárkönyvek.

Lucrarea trece în revistă iniţiativele sălăjene interprinse pentru înfiinţarea unui muzeu 
în Ardeal. Înfiinţarea unui astfel de institut şi în Sălaj s-a pornit cu fondarea unei asociaţii în 
anul 1880. Autoarea sintetizează perioadele prin care a trecut dezvoltarea Muzeului Judeţean 
de Istorie şi Artă din Zalău.

Hepehupa Nr. 2/ 2010
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Húsz éves  a  Temesvári  Kiáltvány
 1990 március 11-én, a temesvári forradalom emlékét ápoló és a forradalom 

részvevőit magába foglaló Temesvár Társaság (Societatea Timişoara) elfogadta 13 pontból 
álló kommunistaellenes kiáltványt. A temesváriak akkor kérték, hogy a kiáltvány nevezetes 
8-as pontját foglalják törvénybe, de ez akkor elmaradt. Most, a huszadik évfordulón 
vannak, akik emlékeztek erre, és ez alkalommal mi is felidézzük a hetedik pont egy részét 
és a nevezetes nyolcadikat teljes egészében.

 7.”Temesvár kezdte a Forradalmat a kommunista rendszer egésze és annak 
teljes nomenklatúrája ellen és nem azért, hogy egy a Ceauşescu-ellenes, az RKP (Román 
Kommunista Párt) belsejéből származó ellenálló csoport számára biztosítsa a politikai 
felemelkedés lehetőségét...”

 8.”Mint az előző pont egy következménye, javasoljuk, hogy a választási törvény 
az első három törvényhozási ciklusra tiltsa meg azt, hogy bármely listán jelöltethessék 
magukat a volt kommunista aktivisták és a volt Szekuritáté tisztjei. Jelenlétük az ország 
politikai életében a fő forrása azoknak a feszültségeknek és gyanakvásnak, amely ma a 
román társadalmat emészti. A helyzet stabilizációja és a nemzeti megbékélés érdekében, 
abszolút szükséges az ő távolmaradásuk a közélettől. Ugyanakkor, kérjük, hogy a 
választási törvény külön cikkelyben tiltsa meg a volt kommunista aktivistáknak, hogy 
azok ne jelöltethessék magukat a köztársasági elnöki tisztségre. Románia elnökének, a 
kommunizmussal való szakításunk egyik jelképének kell lennie. Az, hogy valaki párttag 
volt, az nem bűn. Mindannyian tudjuk, hogy milyen mértékben függött az egyén élete, a 
szakmai önmegvalósítástól - egy lakáskiutalásig, a piros könyvecskétől és milyen súlyos 
következményeket vont maga után annak visszaadása. Az aktivisták viszont azok az 
emberek voltak, akik azért adták fel szakmájukat, hogy a pártot szolgálják és hogy az abból 
fakadó különleges kiváltságokkal élhessenek. Egy olyan ember, aki így döntött, az nem 
nyújthatja azt az erkölcsi garanciát, amely egy elnöktől elvárható. Javasoljuk ezen tisztség 
hatáskörének a csökkenését, miként ez a világ sok civilizált országában is van. Ekképpen, 
Románia elnöki tisztségére jelöltethetnék magukat a művelődési és tudományos élet 
neves személyiségei is, anélkül, hogy különösebb politikai tapasztalattal rendelkeznének. 
Ugyanezen összefüggésben, javasoljuk, hogy az első törvényhozási mandátum hossza 
csupán két év legyen, mely elegendő idő, a demokratikus intézmények megerősödésére 
és a megjelent jelentős számú párt ideológiai letisztulására. Csak az után, rendelkeznénk 
elegendő ismerettel, hogy nyílt kártyákkal választhassunk (közülük).”  

László László
Árkád
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 Bizonyosan az elmúlt húsz év, az átmenet időszaka kevésbé lett volna zavaros, ha 
ezeket a pontokat komolyan veszik. Mert éppen az érintettek: pártaktivisták és szekusok 
átmentették korábbi befolyásukat a gazdasági és politikai életbe. 

Ui. 
Nem találtam sehol a kiáltvány teljes magyar nyelvű fordítását. Vajon nekünk nem 

lenne fontos? 

Proclamaţia de la Timișoara la 20  de ani

Timisoara este orașul unde s-au renăscut speranţele românilor în decembrie 1989. 
Tot Timișora a fost și locul unde cu trei luni după Revoluţie, a fost adoptată Proclamaţia 
de la Timișoara, cu scopul de a contribui la asanarea morală a societăţii românești de după 
1989. Cel mai important a fost punctul 8, din care cităm: “…propunem ca legea electorală 
să interzică pentru primele trei legislaturi consecutive dreptul la candidatură, pe orice lista, al 
foştilor activişti comunişti şi al foştilor ofiţeri de Securitate. Prezenţa lor în viaţa politică a ţării 
este principala sursă a tensiunilor şi suspiciunilor care framântă astăzi societatea românească. 
Până la stabilizarea situaţiei şi reconcilierea naţională, absenţa lor din viaţa publică este absolut 
necesară... Activiştii au fost însă acei oameni care şi-au abandonat profesiile pentru a sluji 
partidul comunist şi a beneficia de privilegiile deosebite oferite de acesta…”

Dacă punctul 8 ar fi fost legiferat, cum s-a propus acum 20 de ani, atunci perioada de 
tranziţie din România, ar fi fost cu siguranţă mai puţin confuză sau tulburată. 

Árkád, nr. 11 din 18 martie 2010.

A történelmet a győztesek írják

A történelmet a győztesek írják és a vesztesek állják a számlát. Ez lehet az első 
világháborút lezáró békeszerződések és ezek sorában a trianoni békeszerződés igazsága-
tanulsága is. 

A háborút kezdeményező Ausztria-Magyarország 1918 végén felbomlott. A vesztes 
Magyarországot 1918-1919-ben két forradalom is gyengítette (a Károlyi Mihály féle 
polgári-demokratikus, majd a Kun Béla vezette kommunista). Ezt a folyamatot tovább 
fokozták a magyarországi nemzetiségek – főleg a románok, szlovákok és délszlávok – 
elszakadási mozgalmai. Mindezt még tetőzte az idegen katonai beavatkozások sora: 
egyrészt az Antant csapatai által, másrészt a velük szövetséges erők részéről. Így Erdélyben 
a román, Bánságban és délen a szerb, s északon a cseh csapatok igyekeztek minél nagyobb 
darabot kikanyarítani történelmi Magyarország azon területeiből, amelyekre ők igényt 
tartottak vagy amelyet az Antant ígért oda nekik.
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Párizsban 1919 elejétől folytak a béketárgyalások, ahová a veszteseket meg sem 
hívták, csak akkor, amikor már megrajzolták azok határait és „kiszabták” a rájuk mért és őket 
szinte ellehetetlenítő „büntetéseket”. Így a magyar küldöttséget először 1920 januárjában 
fogadják, s ott és akkor kész tények elé állítják. Májusban pedig eléjük teszik a végleges 
békefeltételeket, a békeszerződést magát. A magyar diplomácia és tárgyalóküldöttség 
hiába próbálkozott etnikai, gazdasági, történelmi, néprajzi, földrajzi vagy bármilyen 
érvekkel, mindent elutasítottak, s Magyarországnak egyedüli lehetősége az maradt, hogy 
aláírja a békeszerződést. 

1920. június 4-én a Trianon-palotában aláírták a békeszerződést, amely szentesítette 
Magyarország feldarabolását. A győztesek megjutalmazták saját szövetségeseiket: az 
újonnan született Csehszlovákiát, a délszlávok államát ( Jugoszláviát) és nem utolsó sorban 
Romániát, amely területben többet kapott, mint amannyire zsugorodott Magyarország. 
(Magyarország területe maradt 93.000 négyzetkilométer, Románia kapott 102.000-et: 
Erdélyt, Partiumot, valamint Máramaros és a Bánság egy részét.)  

Nemcsak meggyengült ezzel a maradék vagy ahogy sokszor emlegetik, „csonka” 
Magyarország, hanem szinte ellehetetlenült gazdaságilag, katonailag stb. Továbbá 
arról nem is beszélve, hogy az úgynevezett „utódállamok”, melyek a békeszerződéssel 
területekhez jutottak, a lehető legszorosabb politikai és katonai gyűrűbe igyekezték fogni 
Magyarországot. (Ez a Kisantant.)

Az elszakított területeken több mint 3 millió magyar került kisebbségi sorba, nem 
ritkán másodrangú állampolgár lett belőlük saját szülőföldjükön. Igaz ugyan, hogy az 
utódállamokkal kisebbségvédelmi szerződéseket írattak alá Párizsban, de az legfennebb 
a „békecsinálók” lelkiismeretét nyugtathatta meg, kevésbé a kisebbségi magyarokat. (A 
megnagyobbodott Romániának jutott területeken a 2 824 000 erdélyi románnal, 2 400 
000 nem román is került, melyből a legnagyobb etnikai közösséget a magyarok képezték: 
1 640 000 főt. A magyarok mellett nagyobb számban a bánsági svábok, erdélyi szászok, 
zsidók stb. kerültek ide. Ehhez hasonlóan, a Csehszlovákiába került  1 800 000 szlovákkal , 
1 700 000 nem szlovák is jutott, kikből majdnem 1 millió volt a magyar.) 

Azóta eltelt kilencven év alatt a Kárpát-medencében, főleg az utódállamokban 
visszafordíthatatlan etnikai, gazdasági, kulturális, urbanizációs, migrációs stb. folyamatok 
mentek végbe, melyek nyomán a helyi magyarság száma fogyatkozott és aránya mindenhol 
csökkent. De nem tűnt el, nem olvadt be, még ha az asszimiláció és a kivándorlás igencsak 
számottevő volt. 

Kilencven évvel Trianon után dőreség lenne azt hinni,  hogy a békeszerződést valaha 
felül fogják vizsgálni és igazságot fognak tenni, az akkor „bűnös nemzetnek” kikiáltott 
magyaroknak és Magyarországnak. Amit tenni lehet, arra rábírni az utódállamokat, hogy 
saját érdekükben ne ellenségként kezeljék a magyar kisebbséget, hanem egyenrangú 
állampolgárokként: attól saját országuk erősödik, ha szülőföldjükön elégedettek 
a magyarjaik és egyáltalán a kisebbségek. Az erdélyi szászok fájó példája mutatja, 
hogy mekkora veszteség az, ha egy kisebbség elhagyja azt a területet, ahol hazája és 
szülőföldje volt, s mára szinte csak amolyan „kirakatba való” szászok maradnak, mint a 
nagyszebeni polgármester...
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Kós Károly, alig fél évvel Trianon után, 1921 elején megfogalmazta a tennivalónkat. 
S ez kilenc évtized után is időszerű: „Kétmillió magyarra, mint fundamentumra akarjuk 
felépíteni az új keretek közt nemzeti autonómiánkat, melynek egy részét saját szabad 
elhatározásából ígéri nekünk Románia szentesített törvénye: a gyulafehérvári határozat, 
más részét megszerzi egyfelől akaratunk és erőnk, másfelől Románia józan belátása.” Annyi 
változás azért van, hogy mára lélekszámban apadtunk, másfél millió alá, de az új helyzet, 
ami akkor Erdélynek a Romániába kerülését jelentette, további új elemmel bővült: az 
ország uniós csatlakozásával. Ez még javíthat valamelyest a helyzetünkön, mert a saját 
erőnk és „Románia józan belátása” mellett, talán számíthatunk a külső támogatásra is. 

Ugyanakkor ebben benne van a jelenlegi feladat, hogy olyan román partnereket 
kell találnunk, akik képesek a „józan belátásra”.  S kimondatlanul is benne van az erdélyi 
magyarság vezetőinek felelőssége. Ezt az utat kell járnunk és keresnünk. Vagy a szászok 
nyomdokaiba léphetünk. De ezt a legkevésbé sem ajánlanám...

Ugyancsak Kós Károly szavaival fejezném be, mert én hiszek benne: „Aki mást 
mond: hazudik az; aki mást hiszen: álmodik az; aki másban reménykedik: délibábot 
kerget az.” 

Istoria e scrisă de învingători

 Istoria este scrisă de învingători, iar pagubele sunt plătite (mai ales) de către cei 
învinşi. Lucru valabil şi la tratatele de pace încheiate după primul război mondial. În cazul 
Ungariei, prin pacea de la Trianon din 4 iunie 1920, a avut de plătit cu pierderi teritoriale şi 
cu faptul că numeroşi etnici maghiari au devenit cetăţeni ai statelor învecinate.

 „Cu nouăzcei de ani după Trianon, ar fi tâmpenie să se creadă că tratatul de pace va 
fi revizuit vreodată şi (astfel) se va face dreptate maghiarilor,  că pe atunci Ungaria şi naţiunea 
maghiară, a fost proclamată „naţiune vinovată”. Ce se poate face, statele beneficiare să fie 
lămurite, că e în propriul lor interes, să trateze minoritatea maghiară de la ei ca cetaţeni cu 
drepturi depline şi nu ca inamici: Prin aceasta, statele respective vor devenii mai puternice, dacă 
maghiarii sau celelate minorităţi se simt bine în teritoriile lor natale. Exemplul dureros al saşilor 
arată, ce pierdere este dacă o minortate îşi părăseşte melegurile natale...”

 Árkád, nr. 21 din 27 mai 2010

Mi kis negyvennyolcunk
 Szép nap volt március 15-e annak idején 1848-ban. Na, nem az időjárás 

szempontjából, hanem a gondolatok és tettek összhangja  révén. Akkor lényegében 
egyet tudott érteni egymással polgár és arisztokrata, fiatalabb és idősebb, nemes és nem 
nemes, sőt még magyar és nem magyar is. Közös nyelven tudtak beszélni, a túlzók és 
óvatosabbak, liberálisok és maradibbak, s végül a körülményekhez képest a lehetséges 
legjobb döntéseket hozták meg: A törvényhozás jó törvényeket fogadott el, az újonnan 
kinevezett első nemzeti kormány megpróbálta életbe is léptetni azokat. Kifelé (Bécs 

Anuarul presei sălăjene 2010



- 85 -

László László

irányába) is megvolt az egység. A későbbiekben is voltak kiemelkedő napok, tettek és a 
nagyjaink és az őket követők önzetlenül jártak el, és ami fontos, legjobb tehetségük és 
tudásuk szerint. Drámai végkifejlete ellenére kevés olyan felemelő eseménysorozat volt a 
magyarság történelmében, mint az 1848-as forradalom és a bekövetkező szabadságharc.

Lehet, kissé idealizált ez a kép negyvenyolcról, mert jól tudjuk, hogy voltak 
széthúzások, s a nemzetiségi kérdés elég korán megosztotta Magyarország lakosságát, 
amely akkor igencsak vegyes volt. Mint ahogy a társadalmi gondok sem oldódtak meg 
olyan könnyen: kinek túl gyorsan alakultak a fejlemények, kinek túl lassan.

De vitathatatlan, hogy volt egyetértés, összefogás és voltak eredmények. S 
(majdnem) mindenki tette a dolgát: hivatalnok, katona, polgár, paraszt, orvos, mérnök, 
költő és színész. Egy irányba tolták a nemzet (vagy talán az ország) szekerét, ha voltak is 
karrieristák és haszonlesők, meg kétkedők és kibicek, azok nem sok  vizet zavartak és főleg 
nem volt nagy pofájuk, mert nem ők voltak a hangadók. 

Akkor sikerült, az addig szunnyadó pozitív energiákat felszabadítani, hogy a 
rendkívül nehéz külső és belső helyzet ellenére európai mercével nézve „rekord ideig” 
életben tudták tartani a szabadság lángját. Azóta is erre emlékezünk minden március 
idusán és még utána egy-két napig, annak függvényében, hogy éppen hányadikára esik a 
megünneplése... 

De az ünnep előtti napokban, mégsem a nemzeti ünnep szépségét szeretném 
ecsetelni. Azt megteszik az ünnepi szónokok és előadók. Hanem az ezt követő lázas szervezés 
és munka hónapjainak, sőt másfél évének az áldozatvállalására és komolyságára szeretném 
felhívni a figyelmet. Nekünk is ugyanezt kellene tennünk, éppen most, a gazdasági, 
bizalmi (legitimációs) és morális válság ellenére. Itt Erdélyben és az anyaországban is. A 
mindennapi helytállást, az önzetlenséget, a közérdeknek az önérdek felé kerekedését. Mert 
hiszem, hogy akkor „A magyar név megint szép lesz, Méltó régi nagy híréhez”. 

Ez esetben, a mi kis negyvennyolcunk méltó lesz a márciusi ifjakéhoz. De akkor 
és csakis akkor. Semmiféle mellveregetés nélkül.

Micul nostru patruș’opt

 Revoluţia de la 1848, la început a fost un succes, deoarece diferite curente şi 
generaţii au găsit un consens în vederea realizării modernizării atât de necesare. Toată 
lumea făcea cam ce trebuia şi ce putea: tineretul a iniţiat, legislativul a doptat legi şi reforme 
mult dorite, iar guveranţii la rândul lor au încercat punerea în practică a acestor legi... 

„Pare să fie o imagine puţin idealizată a evenimentelor din patruzecişiopt, că doar 
ştim că au fost şi contradicţii, mai ales chestiunea naţională a divizat cam devreme populaţia 
Ungariei, care era prea amestecată (din punct de vedere etnic). Nici problemele sociale nu s-au 
rezovat dintruna prea uşor: unora se părea că evenimentele decurg mult prea lent, pentru alţii 
mult prea repede. Dar este indiscutabil că a fost un (anumit) consens şi au fost unele rezultate...”

 Árkád, nr. 10 din 11 martie 2010
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Szent István és öröksége 
a XXI-ik században

Első királyunk, a későbbi Szent István, apjától, Géza fejedelemtől egy felemás országot 
örökölt. Inkább törzsi államot, mint jól szervezetettet, melynek népe még kereste a helyét 
új hazájában, amit alig egy évszázaddal korábban Árpád fejedelem fogalt el. A keletről jött 
magyarok számára Európa egyrészt a szinte minden évben végrehajtott zsákmányszerző 
kalandozások-portyázások helyszíne volt (egyfajta megélhetési fosztogatásé), másrészt a 
kőfalakkal kerített városoké és a kereszténységé. 

A zsákmányszerző hadjáratokat az európaiak egyáltalán nem néztők jó szemmel, s 
amint lehetett, igyekeztek gátat vetni az efféle portyáknak. Így a magyarok számára nem 
sok lehetőség maradt: szembeszállni Európával kockáztatva a megsemmisülést, vagy 
beilleszkedni az európai népek családjába, társadalmi és vallási rendjébe.

Géza fejedelem 972-ben családjával együtt felvette a kereszténységet és közvetlen 
kapcsolatot keresett a németekkel, akik akkor is a legjelentősebb európai államot képezték. 
Fiának, aki a keresztségben István nevet kapta, ugyancsak a németeknél keresett feleséget, 
hogy dinasztikusan is beillessze családját az európai magasabb körökbe. Ha a kezdet 
kezdetén, a magyarok számára még kérdéses volt, hogy keleti (ortodox) kereszténység, 
vagy inkább a nyugati (római) legyen az új vallás és kultúra forrása, rövidesen ez is eldőlt. 

Amikor 997-ben Géza meghalt, az ifjú István fejedelem első lépésként fejedelemmé, 
apja örökösévé nyilvánította magát, és minden erejét mozgósítva fellépett a régi hit és 
szokások képviselői ellen. Ez az István és Koppány közötti küzdelem testvérharcok és 
áldozatok árán eldőlt István javára.

Alig három éves uralkodás után, István elérkezettnek látta az időt, hogy koronát 
kérjen Rómából, amit rövidesen meg is kapott, s amivel 1001. január elsején meg is 
koronázták. Így ő lett Magyarország első királya, aki még 38 éven keresztül vezette népét 
és országát.

István király európai mintára létrehozta az egyházi szervezetet: püspökségek és 
érsekségek rendszerét, továbbá kolostorokat alapított, és kereszténységre terelte-térítette 
népét. Az államigazgatás európai mintájú kiépítése is neki köszönhető: várak és vármegyék, 
melyeket várispánok vezettek és terelték a népet az engedelmesség és a törvényesség útjára. 
Hassonlóan a mindennapi élethez szükséges jogszabályok (törvények) írásba foglalása 
is István király korában kezdődött, míg korábbi időkből nincsenek és nem is lehetnek a 
magyaroktól származó törvények vagy írott emlékek. (Ha mások voltak oly kegyesek és 
saját történelmük kapcsán megemlítették a magyarokat, akkor keletkezett írott forrás, ha 
nem, akkor nem...)

A XI-ik század derekán István király azzal a tudattal ajánlotta népét és országát Szűz 
Mária védelmébe, hogy az újdonsült európai magyarok gyökeret vertek itt és ezt az akkori 
világ el is fogadta. Azóta eltelt közel egy évezred, melyben a magyarok gyarapodtak, éltek, 
építkeztek, alkottak és ha kellett, hadakoztak. Elviselték a sorcsapásokat és többször is 
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talpra álltak, mint ahogy Mohács, két elvesztett világháború vagy több levert forradalom 
és szabadságharc után is. 

A XXI-ik század remélhetőleg nem a világháborúk zajától lesz hangos, hanem 
az alkotó munka, bölcs gazdálkodás, értelmes tudás és színvonalas kultúra kora lesz. 
Ehhez megvan, a Kárpát-medencében immáron az anyaországon kívüli további fél 
tucat államában élő,  magyarok számára az esély. Az itt élő többi néppel együtt és nem 
ellenükben. Amennyiben jól gazdálkodunk a szent istváni örökségből jut minden itt élő 
emberenk és az egységesülő Európának is.

Mert vannnak örök emberi értékek, s Szent István életműve és hagyatéka is azok 
közé tartozik.

Moștenirea lui Ștefan cel Sfânt pentru secolul XXI. 

Meritul incontestabil al primului rege al Ungariei (Ștefan I. sau cel Sfânt, care a dom-
nit până la 1038) a fost că a transformat triburile maghiare cu puternice influenţe tribale 
și orientale, într-o societate feudală mai apropiată Europei vremii, fiind și întemeietorul 
statului. El i-a creștinat pe maghiari, a adoptat primele legi scrise și a emis primele monede. 
A pus bazele organizării administrative (comitatele), organizării bisericești (mănăstiri și 
episcopii, iar fiecare zece sate trebiua să construiască împreună o biserică). 

„Avem speranţa ca secolul XXI. nu va fi secolul războaielor mondiale, ci va fi al mun-
cii constructive, al economillior chibziute, al cunoștinţelor înţelepte și a culturii de înaltă ţinută. 
Sunt toate șansele pentru acestea, aici în Bazinul – Carpatic pentru maghairii care trăiesc (în 
Ungaria) și în afara ei deja în șase state. Împreună cu celelalte popoare de aici și nu împotriva lor. 
Dacă ne gospodărim bine, din moștenirea lui Ștefan cel Sfânt ajunge la toată lumea...” 

Árkád, nr. 33 din 19 august 2010
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Remember

Valentin Meseșan
(14 august 1949 - 15 februarie 2002)

„Popă haiducit,”cum îl numea Nicolae Fulga, Valentin Meseșan s-a născut la 14 august 
1949, în comuna Hida, judeţul Sălaj. A absolvit Facultatea de Filologie din Cluj Napoca, secţia 
română-franceză, promoţia 1972. A fost profesor la Hida, Surduc, Școala Normală „Gheorghe 
Șincai” și Grupul Școlar „Voievodul Gelu” din Zalău. În perioada 1978-1991 a deţinut funcţia 
de secretar șef al Facultăţii de Medicină (Cluj Napoca).

A debutat cu versuri în revista „Tribuna”; în 1993 a obţinut Premiul Editurii ”Duminica” 
la Festivalul Naţional de Poezie „Lucian Blaga” (Sebeș). În anul 1997, a debutat editorial cu 
volumul de versuri Anotimpurile iubirii (Fundaţia Culturală Forum, Cluj Napoca). Postum, i-a 
apărut volumul Arhiva cu tăceri (Editura „Silvania”, Zalău, 2002).

Vreme de un deceniu (1992-2002), Contele (așa îl alintau prietenii) a fost însăși inima 
Cenaclului literar judeţean „Silvania”. A plecat Dincolo, îmbrăţisând „clipa albă”, într-o zi de 
vineri, 15 februarie 2002.

Poezia e cea mai frumoasă sărbătoare a inimii, e o „nobilă inutilitate”, e sublima răzvrătire 
a celor care trăiesc intens, iubind și urând cu egală disperare propria lor viaţă, paradoxal încătu-
șaţi de nostalgia libertăţii absolute.

Printre zânaticii ziditori de cuvinte s-a numărat și Valentin Meseșan, un talent auten-
tic, irezistibil în scurta lui dezlănţuire. Pot spune că prezenţa celui căruia toată lumea îi zicea 
Contele m-a fascinat de fiecare dată. Avea o anume eleganţă, dată nu doar de simpla înfăţișare, 
ci și de modul în care știa să-ţi vorbească, să-ţi prezinte o carte ori să-ţi spună „verde în faţă” 
părerea lui, în orice privinţă. Nimic din ceea ce a realizat ori a însemnat Valentin Meseșan n-a 
fost niciodată trucat. Pentru că el și-a purtat sufletul în palme, în văzul tuturor, cu o modestie 
și un bun simţ, mai rar întălnite.

În toamna anului 1992, când a citit -  pentru prima dată – câteva poeme din tolba lui de 
trubadur, mi-am dat seama că sufletu-i era plin de Iubire, că fiecare vers era plin de patos, că 
trebuia să se nască într-un alt secol (poate, secolul romantic). Poemele sale ne-au surprins prin 
simplitate, prin limpezimea clasică și însorita lor muzicalitate. Scriam, atunci, într-o cronică de 
Cenaclu: „E o poezie a volutelor stilistice, a cascadelor de incantaţii ce lasă impresia că ne aflăm 
în faţa imnului sau odei (...). Nimic nu este aici în plus. Fiecare cuvânt e o notă muzicală, într-
un magnific poem simfonic.” Dar el, el presimţea, încă de pe atunci, prea mult apropiata „clipă 
albă,” întrezărea „odăjdiile de ceară,” semnând versuri ca acestea: „Mâine trupu-mi va fi gol și 
zadarnic/Cum o fântână stearpă, o rană de noroi/Și căuta-mă-va un cer deschis amarnic/Spre 
un ţinut cu-amăgitoare ploi....”

Marcel Lucaciu
Caiete Silvane
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Apoi, vreme de un deceniu a fost nelipsit de la ședinţele de Cenaclu ori lansările de carte. 
Într-un fel, prezenţa lui ne amintea de Ilie Moromete, căci era deseori ironic și știa să glumeas-
că inteligent. Cu harul său de poet, sesiza orice stângăcie a versului, orice neglijenţă stilistică 
ori greșeală gramaticală.

Și totuși, când în serile acelea descindea, arborând un surâs pe buze, cu mapa-i înţesa-
tă de cărţi și manuscrise, cu veșnica-i pălărie, îl asemuiam cu Pașadia, personajul din Craii de 
Curtea-Veche. Iar ceea ce scria Mateiu Caragiale despre Pașadia Măgureanu i se potrivește ca o 
mănușă lui Valentin Meseșan: „...nu fusese omul resemnării, încrederea în sine și sângele rece 
nu-l părăsiseră în cele mai negre clipe (...). Ca dânsul nimeni nu știuse să aștepte și să rabde, ne-
clintit el pândise norocul la răspântie, îl înșfăcase și-l silise ca să-i poată smulge ceea ce, în chip 
firesc, i s-ar fi cuvenit, fără caznă și zbucium (...). El (...) nu se ridica de la masa de lucru dintre 
cărţi și hârtii, citea, scria fără răgaz (...). Ce fiinţă aleasă, câtă deosebire între dânsul și ceilalţi, ce 
prăpastie!” Nu mult după aceea, aveam să aflu că Pașadia era personajul lui preferat, iar Craii de 
Curtea-Veche era cartea cea mai dragă sufletului său...

Deopotrivă pentru poetul și profesorul de limba patriei, Valentin Meseșan (care cita, 
adesea , versurile emblematice „Nu de moarte mă cutremur, / Ci de veșnicia ei”), viaţa a fost  
ca o furtună într-o clepsidră cu nisip, ca o candelă pe altarul unui „veac indecent.” Dureros 
ca o rană deschisă e faptul că nu-i vom mai putea desluși chipul decât printre poemele din 
Anotimpurile iubirii și Arhiva cu tăceri…

Unul dintre romanele lui Marin Preda se deschide cu afirmaţia „Moartea e un fenomen 
simplu în natură, numai oamenii îl fac înspăimântător. Vorbesc de moartea naturală, care ade-
sea e o dulce ispită...” și se închide cu elogiul mitului fericirii prin iubire: „...atâta timp cât aces-
te trepte urcate și coborâte de mine vor mai fi urcate și coborâte de nenumăraţi alţii, această 
carte va mărturisi oricând: dacă dragoste nu e, nimic nu e.” Învăluite de pânzele albe, cărţile 
lui Valentin Meseșan sunt și ele dovada unei asfel de iubiri, mereu năvalnică, mereu mai puter-
nică, mereu în stare să mute munţii. Nu pot să vreau, nu vreau să știu dacă el, Contele a biruit 
viaţa ori, dimpotrivă, ea l-a biruit. Știu, însă, că a crezut în Iubire și a iubit - cu patimă! - Poezia.

Pe lângă nenumăratele și frumoasele amintiri, am rămas cu această convingere de nestră-
mutat: Stăpâni lor înșiși, poeţii doar se nasc, ei nu mor niciodată…

Caiete Silvane, nr. 66/iulie 2010

Portret de dascăl

Vine o vreme când mult încercata corabie a vieţii se apropie de ţărmul liniștit, după 
ce străbătuse zări necunoscute, reușind să spargă „vânturile, valurile”. O întrebare răsare, 
tristă și frumoasă, precum soarele din mare: Cine te mai așteaptă, atunci, în port?

„Nu anii trec. Doar noi trecem prin ani” (spunea un bun prieten, plecat în lumea 
umbrelor). Ţinând în mâini cârma învăţământului pedagogic sălăjean vreme de aproape 
patru decenii, domnul profesor IULIU SUCIU „a trecut prin ani”, consolidându-și pasiu-
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nea pentru lectură, risipindu-și deopotrivă sufletul bogat și marea energie, de dragul apos-
tolatului la catedră, întru dorinţa „creșterii limbii românești / și-a patriei cinstire”.

Iarăși și iarăși, neajunsul cuvintelor mă înspăimântă. Oare pot ele să cuprindă, măcar 
în miezul lor, „o viaţă de om, așa cum a fost?” Însă merită încercat, fiindcă lungul drum al 
maestrului Suciu este pe cât de sinuos, pe atât de interesant.

Deslușind tainele literelor la lumina unei lămpi din casa parohială, tânărul Iuliu Suciu 
va absolvi, ulterior, Școala Normală din Gherla și Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca. 
După un răstimp la Jibou, în septembrie 1970, va poposi la Zalău, unde își va asuma - cu 
succes - o serie de responsabilităţi; director al Liceului Pedagogic (1970-1978), director al 
Liceului Industrial Nr.1 (1978-1982), director adjunct al Liceului Industrial Nr.5 (1982 – 
1990), director al Liceului Pedagogic (1990-2000). La toate acestea se mai adaugă multe 
atribuţii (unele fără retribuţii): responsabil al cercului profesorilor de limba și literatura 
română din licee, inspector școlar, primul și singurul primar „fără arginţi” al municipiului 
Zalău (ianuarie – august 1990), președinte al  Cenaclului Literar „Silvania” (începând din 
1978 și până în prezent) și, vorba maestrului, mă opresc, aici, că-l aud pe nenea Iancu ...”a 
numeroase comitete și comiţii”. 

Fapt oarecum inevitabil, anul 2000 i-a adus pensionarea și...”trecerea în rezervă”. Dar, 
domnul profesor Iuliu Suciu a continuat să le predea elevilor săi limba patriei, până în pri-
măvara anului 2009, când un stupid accident l-a ţinut departe de catedră. 

 Nu s-a putut despărţi de Școală, pentru că Școala a fost, este și va fi, multă vreme, 
însăși viaţa lui. A fost pentru Școală, pentru colectivul de cadre didactice a cărui coeziune 
a reușit să o păstreze intactă. Nu s-a putut despărţi de elevi, pentru că elevii au fost, sunt 
și vor rămâne tot mai aproape de sufletul său. Lor le-a împrumutat ceva din spiritul său 
ultralucid, pasional, insuflându-le acel respect – dus până la veneraţie – faţă de valorile 
culturii naţionale și universale. Mai ales, din numele Școlii Normale a reușit să facă un re-
nume. I-a găsit un patron spiritual (Gheorghe Șincai), a inaugurat o tradiţie (Zilele Școlii, 
aflate la a XX-a ediţie), a contribuit, decisiv, la realizarea monografiei Liceului Pedagogic 
„Gheorghe Șincai”-Zalău (1969-2009) și - fără să neglijeze domeniul literar - a publicat 
antologia Cenaclului „Silvania” (Poeţi sălăjeni, Editura Silvania, 2007). Numele fostului 
director Iuliu Suciu este întipărit pe fiecare cărămidă a liceului. El rămâne un alt Manole; 
un Manole al nostru, al învăţământului pedagogic sălăjean. 

Corabia unei vieţi dedicată, aproape în exclusivitate, carierei de dascăl se apropie de 
ţărmul senin ca o zi de august. Pregătindu-se să treacă pragul celor 72 de ani, maestrul se 
află în plină activitate (are în lucru o culegere de Aforisme, cugetări, definiţii, maxime) și, mai 
ales, nu e singur. Chiar dacă nu sunt zgomotoși, în port așteaptă zeci de generaţii, sute de 
elevi, învăţători, educatoare și profesori. De ce ar fi trist „cel mai iubit dintre pământeni”? 
Și totuși...

Privind spre pânzele albe, spre valurile spumegânde ale mării, aș vrea să mai spun 
doar atât: Nimic nu-i mai presus ca OMUL care aţi fost și sunteţi! La mulţi ani, cu sănătate, 
domnule profesor IULIU SUCIU! La fel ca întotdeauna, vă îmbrăţișez cu toată inima...și 
dragostea unui discipol.

Caiete Silvane, nr. 66/iulie 2010
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300 de kilometri pe jos până la 
Mănăstirea Nicula

Un grup de pelerini din satul Bobota a pornit azi dimineaţă în pelerinaj la 

Mănăstirea Nicula. Ei vor străbate cei 300 de kilometri, dus – întors, pe jos.Tradiţia 

pelerinajelor din judeţul Sălaj la Nicula are mai bine de 100 de ani. Nici măcar 

comuniştii n-au putut să o interzică.

„Nicula era singura mănăstire deschisă și cea mai apropiată de localităţile Sălajului. 
De aceea, credincioșii sălăjeni au dezvoltat o relaţie specială cu această mănăstire”, explică 
părintele Gabriel Gârdan, consilier cultural al Episcopiei Ortodoxe a Sălajului.

Şi înainte de instaurarea comunismului, în preajma sărbătorii „Adormirii Maicii 
Domnului”, din 15 august, sălăjenii mergeau să se roage la icoana făcătoare de minuni de 
la Nicula. Asta spuneau, în această dimineaţă, bătrânii din Bobota, care au venit la biserică 
pentru a le ura „Drum bun!” celor 18 pelerini care au pornit spre aşezământul monahal de 
lângă Gherla.

Tot mai puţin dispuși spre sacrificiu

Conform opiniei lui Lucian Boloș, preotul ortodox din Bobota, pelerinii se împart 
în trei categorii: cei care străbat cei 300 de kilometri pe jos, prin ploaie sau pe o căldură 
dogoritoare pentru a-și ispăși anumite păcate și a „se împăca, sufletește, cu Dumnezeu”, 
oamenii necăjiţi care vor să-și spună păsurile și problemele în faţa icoanei făcătoare de mi-
nuni a Maicii Domnului, dar și cei care fac acest sacrificiu în semn de mulţumire pentru 
binefacerile primite de la divinitate. 

„Totuși“, mai spune părintele din Bobota, „constat cu tristeţe că numărul pelerinilor 
este tot mai mic pe an ce trece. Oamenii, și mai ales tinerii, renunţă din ce în ce mai mult 
la sacrificiu și efort. Am ajuns să credem că totul se poate rezolva cu un simplu click pe 
mouse, iar credinţa începe să-și piardă din aderenţi“, explică părintele.

Șase zile, 300 de kilometri

Și în acest an, pelerinii au pornit de la biserica din Bobota în jurul orei 8.00 a dimi-
neţii, după ce au primit binecuvântarea preotului. În această seară se vor opri la Popeni, în 
apropiere de Zalău, unde vor dormi în șuri sau în casele sătenilor. A doua „haltă” în drumul 
spre mănăstire va fi mâine, în satul Pustuţa, prima localitate din judeţul Cluj, după traversa-
rea anevoioasă a Dealului Cernucului. În fine, în a treia zi (13 august), pelerinii vor ajunge 
la Nicula, unde se vor caza tot în șuri sau în casele sătenilor.

Paul Maghiu
Adevărul de Seară Zalău
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În 14 și 15 august, credincioșii participă la programul religios, iar unii înconjoară în 
coate și genunchi mica biserică de lemn din curtea mănăstirii, sperând că astfel le vor fi 
îndeplinite cererile. În dimineaţa zilei de 16 august, pelerinii din Bobota vor reveni spre 
casă, tot pe jos și pe același traseu. 

Și nu de puţine ori, în satele prin care trec lumea îi așteaptă cu mâncare caldă și le 
oferă, gratuit, un loc de odihnă, pelerinii fiind priviţi cu admiraţie de sătenii din judeţele 
Sălaj și Cluj.

Adevărul de Seară Zalău - 11 august 2010 

Expertiză

Verdict final: Dan Simoc fost omorât 
în bătaie

A treia expertiză medico-legală în cazul morţii lui Dan Simoc precizează clar că 
moartea acestuia a fost violentă și a survenit în urma bătăii primite de la Lucian Chiș. 

Agresorul riscă acum să stea până la 15 ani după gratii, fiind acuzat de lovituri 
cauzatoare de moarte.

Dan Simoc, din Păușa, de 15 ani, a murit în 11 aprilie, pe patul Clinicii de 
Neurochirurgie din Cluj. Tatăl său susţine că băiatul a trecut în nefiinţă din cauza unei 
bătăi primite în noaptea de 4 spre 5 aprilie, a doua zi de Paști. „Incidentul s-a petrecut la 
discoteca din Brusturi, un sat vecin cu al nostru. Lucian Chiș, un băiat de 18 ani, a avut un 
schimb de replici cu Dan în discotecă. Spre dimineaţă, când copilul meu voia să meargă 
acasă, Chiș a coborât dintr-o mașină și a început să-l lovească pe Dan. Fiul meu a căzut pe 
drumul pietruit din faţa discotecii și și-a pierdut cunoștinţa, dar după câteva minute și-a 
revenit și s-a întors acasă”, a povestit Zamfir Simoc, tatăl lui Dan.

În noaptea de 5 aprilie, Dan Simoc a început să scuipe sânge și să plângă de dureri 
de cap, așa că părinţii l-au adus de urgenţă la Spitalul Judeţean din Zalău, unde a  fost di-
agnosticat cu „traumatism cranio crebral grav închis și hemoragie subarahnoidiană post 
traumatică (hematom)“, fiind ulterior transportat la Clinica de Neurochirurgie din Cluj. 
Medicii n-au mai putut face nimic pentru a-l salva, iar în data de 11 aprilie, Dan Simoc a 
murit pe patul de spital. Familia lui a fost convinsă de la început că l-au pierdut din cauza 
bătăii încasate în dimineaţa de 5 aprilie.

O moarte, două autopsii

În aceeași zi, procurorii au început urmărirea penală împotriva celui care l-a lo-
vit, Lucian Chiș, dar raportul medicului legist, de a doua zi, a schimbat total lucrurile. 
Raportul de la Institutul de Medicină Legală (IML) din Cluj, întocmit de doctorul Dan 
Mucichescu, dezvăluia că minorul a murit din cauza unor „insuficienţe respiratorii acute 
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consecutive, pe fondul unei pneumonii severe”. În aceste condiţii, Lucian Chiș a fost scos 
de sub urmărire penală.

Tatăl lui Dan Simoc nu s-a putut împăca deloc cu ideea asta, așa că a cerut realizarea 
unei noi autopsii, refuzând să-și îngroape copilul. A doua autopsie a fost efectuată în 16 
aprilie, de alţi medici de la IML Cluj (dr. Siserman și dr. Mureșan). Dan a fost îngropat, iar 
rezultatele au apărut de abia în luna iulie. Cea de a doua autopsie specifica clar: „Moartea a 
fost violentă și a survenit în urma traumatismelor cranio cerebrale“. Procurorii au fost obli-
gaţi să ceară o nouă expertiză din partea IML Cluj, iar răspunsul, care a ajuns ieri la Zalău, 
confirmă că decesul a survenit în urma loviturilor.

Vrea daune de la medicul legist

Zamfir Simoc, tatălui băiatului mort, este mulţumit că și a treia expertiză i-a confir-
mat bănuielile. Chiar dacă asta nu-i va aduce băiatul înapoi, el se pregătește acum să dea 
în judecată familia agresorului, cât și pe medicul care a efectuat prima autopsie, Dan Paul 
Mucichescu, de la Institutul de Medicină Legală Cluj. „Voi cere dauna morale. Nu m-am 
gândit încă la sumă, dar voi stabili asta luni, când mă întâlnesc cu avocatul“, a declarat el.

Doctorul Paul Mucichescu susţine că nu știa de rezultatul expertizei (chiar dacă a 
fost elaborată de colegii săi), dar continuă să creadă că raportul său de constatare a fost 
unul corect. „Tatăl băiatului decedat e liber să mă dea în judecată, dar eu continuu să cred 
că mi-am făcut treaba corect și că am avut dreptate. Oricum răspunsul final în acest caz va 
veni de la «Mina Minovici» din București”, a declarat, azi, pentru „Adevărul de Seară, Paul 
Mucichescu. 

Cele declarate de medicul legist au fost confirmate și de procurorul Adrian Olaru, 
care a precizat că oricare din cele două familii, a agresorului sau a lui Dan Simoc, poate 
solicita un aviz de Institutul „Mina Minovici“. „Dacă nu vor fi contestataţii, Lucian Chiș 
va fi cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte, infracţiune pentru care riscă între 5 și 
15 ani de închisoare“, a mai spus reprezentantul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău.

„Lucian este distrus”

Lucia Chiș, mama celui acuzat că l-ar bătut pe Daniel Simoc, spune că băiatul ei re-
gretă cumplit cele întâmplate. „El n-a mai avut probleme cu legea. E un băiat liniștit și 
muncitor. Ghinionul a făcut să-l lovească în acea seară pe Daniel și lucrurile să se termine 
atât de rău. Sper ca instanţa de judecată să fie îngăduitoare și să nu-i dea o pedeapsă prea 
mare lui Lucian”, a spus mama lui Lucian Chiș.

Adevărul de Seară Zalău - 28 septembrie 2010 
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Incendieri

Cuceu, Hădăreniul ascuns al Sălajului
Casele a cinci familii de rromi au fost incendiate anul trecut, 

dar suspectul principal este încă liber.

Asociaţia „Șanse Egale” acuză lentoarea cu care autorităţile au investigat cazul. 
Cercetările durează de peste doi ani. Autorităţile n-au scos un cuvânt despre acest caz grav.

Problemele rromilor din Cuceu, localitate ce aparţine administrativ de orașul Jibou, 
au început încă din august 2008, când a fost incendiată casa lui Lingurar Zoltan. Atunci 
acoperișul locuinţei a ars în întregime, dar nimeni n-a fost rănit pentru că proprietarii nu 
se aflau acasă. „Rând pe rând, până în 19 noiembrie 2009,  au fost incendiate toate casele 
rromilor din Cuceu, chiar dacă incendiatorii n-au avut motive. Rromii din Cuceu lucrează. 
Sunt îngrijitori de animale prin alte sate și stau acasă numai în timpul iernii. Asta a fost și 
salvarea lor: toate incendiile au fost puse când erau plecaţi de acasă“, explică Robert Vasy, 
președintele Asociaţiei „Șanse Egale” din Zalău.

Băiatul fostului viceprimar, chemat la audieri
În noiembrie 2009, poliţiștii au chemat mai multe persoane pentru a da declaraţii, 

printre care și pe Raul Almaș, fiul fostului viceprimar de Jibou, Ioan Almaș, care locuiește 
în satul Cuceu.

Contactat de reporterul „Adevărul de Seară”, fostul viceprimar, actualmente consilier 
local în Jibou, a declarat că nu crede că fiul său a participat la incendierea caselor, dar dacă 
poliţiștii ar avea probe concrete împotriva lui nu s-ar opune ca acesta să fie cercetat. Pe de 
altă parte, Almaș spune că principalul suspect, Eugen Stanca, ar încerca să-l tragă și pe fiul 
său în această poveste, tocmai pentru a fi protejat în faţa poliţiștilor și a procurorilor. „Eu, 
personal, nu am avut nici un fel de probleme cu rromii din sat. Ba mai mult, am încercat 
să-i ajut și să aplanez conflictele dintre ei și români. Oamenii erau supăraţi pe rromi, pentru 
că animalele lor mai intrau prin grădinile celorlaţi săteni, iar între tineri au mai izbucnit 
certuri la barul din sat, majoritatea pe fondul consumului de alcool”, spune Almaș. 

Principalul suspect e încă în libertate
În cele din urmă, după investigaţiile făcute la faţa locului și din declaraţiile martorilor, 

poliţiștii au identificat și un suspect pentru toate incendierile, Eugen Stanca, localnic 
din Cuceu. Potrivit unui raport al Inspectoratului de Poliţie Sălaj, „făptuitorul a afirmat 
în prezenţa mai multor persoane că va incendia sau că a incendiat locuinţele părţilor 
vătămate”, iar în luna noiembrie 2009 s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva lui 
Stanca pentru săvârșirea infracţiunii de distrugere. „Din punctul meu de vedere, Poliţia și-a 
făcut datoria. Dosarul a fost înaintat către Parchet, iar de aici totul depinde de procurori”, a 
declarat Iosif Ghiurca, șeful Poliţiei Sălaj.

De cealaltă parte, Marta Chiș, prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Jibou, spune că magistraţii nu au putut să-l trimită pe suspect în judecată deoarece 
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„dosarul e unul mai complex, cu mai multe fapte”. Totuși, Chiș a declarat pentru „Adevărul 
de Seară” că procurorii din Jibou „intenţionează  să definitiveze acest caz până la sfârșitul 
lunii octombrie”.

Vasy este nemulţumit

Robert Vasy este nemulţumit de modul extrem de lent în care au evoluat ancheta 
și urmărirea penală împotriva „piromanului” din Cuceu. „Chiar dacă poliţiștii au trimis 
dosarul la Parchet, principalul suspect este încă liber. Oare un astfel de om nu reprezintă 
un pericol pentru ordinea socială?”, se întreabă Vasszi.

Adevărul de Seară Zalău - 6 octombrie 2010

Anuarul presei sălăjene 2010



- 96 -

Máté József

Szilágyballai szüreti- és falunap
Az RMDSZ szilágyballai szervezetének a szervezésében az ünnep az Istennek 

való hálaadással kezdődött, melyet a templom kertjében található hősök 

emlékművének megkoszorúzása követett. A nap hátralevő részében szüreti 

felvonulásra, kulturális műsorokra került sor. Többek között néptánccsoportok 

fellépésére, szőlőkóstoló és borlopó versenyre, moderntánc bemutatóra , „stand 

up comedy”-re valamint tűzijátékra és szüreti bálra is sor került.

„Ez a nap az, a melyet az Úr ren-
delt; örvendezzünk és vigadjunk ezen!”

Hallhatták a szilágyballai falunap al-
kalmával egybegyűlt hívek a délelőtti isten-
tisztelet alkalmával a református templom 
falai között. Boros Árpád lelkipásztor fel-
hívta az ünneplők figyelmét arra, hogy ne 
csupán külső öltözetünkben mutatkozzék 
meg az ünneplés, hanem a lelki világunk-
ban is. „Sokszor megfeledkezünk arról, 
hogy az ember nem csak testből áll, hanem 
lélekből is.” – figyelmeztet az igehirdető. 
Majd a Zsoltárok könyvében található pél-
dázattal folytatta, amikor is a kőművesek 
egy követ mindig arréb-arréb löknek az 
építkezés során, haszontalannak gondol-
ván azt. Amíg egy nap rá nem döbbennek, 
hogy az a kő, amit annyiszor arrébb dobtak, 
szegeletkőnek, sarokkőnek való. Ezen pél-
dával illusztrálta a szilágyballaiak sorsát is, 
akik érdekében arra kérte a jó Istent, hogy 
segítsen abban, hogy észrevehessék az ösz-
szefogás hasznosságát, és merjenek szegeletkőnek lenni, merjenek összefogni, mert „min-
ket szilágyballai, szilágysági magyarokat több évszázados múlt köt össze.” 

Az igehirdetést követően a templomkertben található I. és II. világháborúban elesett 
43 szilágyballai férfi emlékére és tiszteletére állított emlékmű koszorúzására került sor. 
Az emlékmű előtt a református lelkipásztor áldáskérő szavai mellett beszédet mondott 
Seres Dénes az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke valamint Bóné Vilmos, az 
RMDSZ szilágyballai szervezetének elnöke is.

Máté József 
Szilágyság

Alapítási év 1883 X . évfolyamX
Közéleti, közművelődési hetilap

Új sorozat

Szilágyság
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Az emlékműnél koszorúkat és virágokat helyeztek el az RMDSZ Szilágy megyei kép-
viselői, az RMDSZ szilágyballai szervezete, a Szilágyballai Baptista Gyülekezet valamint a 
faluközösség nevében a Szilágyballai Kulturális Egyesület. A szertartás közben a szilágy-
ballai baptista fúvószenekar játszotta a gyászindulót, majd a ceremónia zárásaként az egy-
begyűltekkel együtt a nemzeti imánk dallamai csendűltek fel a hazáért, életüket áldozó 43 
szilágyballai férfi tiszteletére.

Szüreti felvonulás

Az istentiszteletet és a megemlékezést követően a falu utcáin hagyományos szüre-
ti felvonulásra és a szüreti bálra való hívogatásra került sor. A falu utcáin több mint száz 
magyar népviseletbe öltözött, lóháton, lovaskocsikon és gyalogosan vonuló fiatal énekelte 
a szilágyballai szüreti népdalokat. A felvonuláson részt vettek a szilágylompérti és szilágy-
csehi néptánccsoportok tagjai is. A falubeliek borral, hűsítőkkel várták a fiatalokat, akik 
mindezért cserében fergeteges néptáncbemutatót tartottak, néhol a két vendégtánccso-
port csatlakozásával, majdnem félszáz méter hosszúságban felsorakozva. Az utcákat végig-
járva a kultúrotthonban közös ebédre került sor, amelynek során csatlakoztak a későbbi 
órákban fellépő vendégek is. Ezt követően a késődélutáni különböző kulturális műsorokra 
került sor.

Maradni, megmaradni, itthon maradni! 

A Szilágyballai Kulturális Egyesület elsődleges célkitűzései közé tartozik a hagyo-
mányőrzés és hagyományteremtés . Ezen cél elérése érdekében került megrendezésre az 
első szilágyballai szüreti- és falunap- hangsúlyozta a Szilágyballai Kulturális Egyesület el-
nöke köszöntő beszédében. Arra kérte az egybegyűlteket az istentiszteleten elhangzottak-
kal kapcsolatban: ,,ha az Isten napot rendel, ahhoz embert is rendel”, hogy próbáljanak 
olyan emberek lenni, akik minden erejükkel és minden nap azon dolgoznak, hogy nemzeti 
tudatuk, magyarságtudatuk megmaradjon, s akiknek a jelszavuk nem más, mint ,,maradni, 
megmaradni, itthon maradni!”. 

Szilágyballai szüreti hagyományok

A szüreti hagyományokról tartott előadást Bóné Vilmos pedagógus a Szilágyballai 
Református Kultúrotthon falai között összezsúfolódott tömegnek.  Előadásában kitért 
arra, hogy a szüreti hagyományok tulajdonképpen a jobbágykorszakból származnak, ami-
kor is a jobbágyok leszüretelték a termést és elvitték a földesúrnak, aki ennek örömére szü-
reti mulatságot szervezett nekik. A szüreti felvonulás eredetét az előadó az Osztrák-Magyar 
Monarchia idején fellelhető, a rendszer ellen tiltakozó magyar népviseletbe öltözött ifjak 
felvonulásának áthagyományozódásaként mutatta be. Elmondása szerint a fent említett 
történések áthagyományozódásának egyik sajátos formája jelenik meg a szilágyballai szü-
reti hagyományokban is.  
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Néptáncbemutatók

A műsor programját néptáncbemutatók tarkították. Elsőként a helybeli JÁRDovány 
lépett a színpadra, melyet a szilágysámsoni Csígeres hagyományőrző csoport, a lompérti 
Kéknefelejcs és a szilágycsehi Berekenye követett. Nem maradt el a szilágysági szüreti nép-
dalok felelevenítése sem, a tánccsoportok tagjai és a helybeli iskola diákjai is felcsendítet-
tek egyet-egyet.

Szőlőkóstoló verseny

A szőlőkóstoló versenyre szép számban akadt jelentkező. A próba abból állt, hogy 
bekötött szemmel meg kellett állapítani, hogy a versenyző szájába milyen szőlőfajtát he-
lyeztek. A verseny során öt szőlőfajtát kellett megkóstolniuk, amiből a versenyzők csupán 
egyet-egyet ismertek fel, volt aki egyet sem.  A vetélkedőn végül holtverseny alakult ki, 
mivel négy résztvevő talált el ötből egyet, azonban magabiztosságának köszönhetően a 
kóstolást Demjén Csaba szilágyballai versenyző nyerte meg. 

Borlopó verseny

A hagyományőrző műsorok sorát a borlopó vetélkedő zárta. A verseny során al-
kalmazott szabály volt, hogy egy üvegkorsóból egy borlopó segítségével kellett átlopni a 
bort egy másik üvegedénybe. A borlopót egyszeri levegővétellel lehetett megszívni, s aki 
a három próbálkozás során a legtöbb bort átlopja a kijelölt mérőedénybe, az nyeri meg 
a vetélkedőt.

A vetélkedőre kilenc bátor jelentkező is benevezett, a legügyesebbnek azonban 
Bántó Szilárd bizonyult, akinek három próbálkozás során közel öt liter bort sikerült ellop-
nia, így a borászati- és szőlészeti szakkönyv (amelyben mindkét vetélkedő esetében az első 
három helyezett részesült) mellett ő vehette át a fődíjat. A vetélkedő fődíja egy kapa volt, 
hogy a precíz borlopási technikával rendelkező versenyző ezután a bort ne lopja, hanem a 
szőlőt megtermelve állítsa elő.

Moderntánc és „stand up comedy”

A borlopó vetélkedőt követően moderntánc-bemutatóra került sor a nagyfalui 
Instinct táncegyüttes bemutatásában, melynek szüneteiben Ősz Ferencz, a VI. Erdélyi 
Humorfesztivál győztesének pikáns és provokatív poénjai tettek feledhetetlenné. 

A Kapecska Attila által vezetett együttes modern, latinamerikai, valamint hip-hop 
ritmusokkal nyűgözte le a közönséget.

A táncbemutatót követően tűzijáték következett, amely a történelem folyamán első 
alkalommal színezte ki a Szilágyballa feletti égboltot, melynek elcsendesülése után a haj-
nalig tartó szüreti bál robaja hangzott. 
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Sărbătoarea strugurilor și zilele satului la Borla

Zilele satului s-au axat în principal pe cultura viţei de vie. După slujba festivă şi de-
punerile de coroane la monumentul satului a urmat defilarea pe străzile satului a caravanei 
populară de chemare la balul strugurilor. În căminul cultural profesorul Bóné Vilmos a 
vorbit despre istoria şi tradiţiile culturii viţei de vie din sat, urmat de concursuri de re-
cunoaştere a strugurilor după gust, de concursul de tras vin din butoi. A urmat spectacolul 
folcloric şi balul strugurilor cu momente umoristice şi discotecă pentru tineri care a ţinut 
până dimineaţa, întrerupt doar de primul foc de artificii prezentat în sat.

Szilágyság , nr. 41/09.10.2009

Szilágysági ifjúsági találkozó
A Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (SZIT) szervezésében múlt pénteken 

ifjúsági találkozó keretén belül nyílt ismerkedési és tanulási lehetőség a szilágysági 

fiatalok számára. A Krasznán megrendezett találkozó alkalmával a résztvevők 

képet kaptak az ifjúsági szervezetépítési technikákról, a fiatal önkormányzati kép-

viselők szerepéről a közösségi életben, a szilágysági oktatási problémákról, az 

ifjúságnak az egyházi életben és a művelődésben betöltött szerepéről.

A találkozón a megyei ifjúsági képviselők mellett részt vettek a megye elöljárói is. 
A házigazda Pop Imre polgármester úr meleg köszöntése után, Seres Dénes, az RMDSZ 
Szilágy megyei szervezetének elnöke köszöntötte a több mint 130 szilágysági ifjúsági kép-
viselőt. Köszöntő beszédében többek között kitért az ifjúság szerepére a közösségi életben 
valamint a közelgő választások fontosságára is.

A SZIT részéről Máté József köszöntötte az egybegyűlteket. Köszöntésében a je-
lenlegi szilágysági ifjúsági életet a hordókban pezsgő musthoz hasonlította, s arra kérte az 
egybegyűlt ifjakat, hogy tegyenek arról, hogy az ifjúsági élet ne csak pezsegjen, hanem 
teljes gőzzel forrjon, s olyan „bor” legyen belőle, ami a szilágysági közösségeink egészsé-
gére válik.

A találkozó előadások sorával folytatódott szervezetépítési, kampánytervezési, ön-
kormányzati, oktatási, egyházi és művelődési témakörökben.

Szervezetépítési technikák
Ezen témakör elméleti hátterét ismertette a hallgatósággal Bodor László, a Magyar 

Ifjúsági Értekezlet elnöke, gyakorlati tapasztalataival illusztrálva és alátámasztva az elhang-
zottakat. Szó esett az ifjúsági szervezet alapításának körülményeiről, fejlesztési lehetősé-
geiről, hosszú távon való gyümölcsöző fenntarthatóságának technikáiról. A legfontosabb 
receptként a mindig megújuló ötleteket és az ifjúsági igények állandó változásának figye-
lembevételét emelte ki.
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Kampánystratégiák

A kampányokról Kovács Péter, az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének Területi 
Szervezetekért Felelős alelnöke, Kelmen Hunor kampányfőnöke tartott fiatalos, dinami-
kus és szórakoztatóan tanulságos előadást. Többek között párhuzamot vont az Obama 
kampánya és az RMDSZ kampányai között. Ezen bemutató által a szilágysági fiatalok ki-
csit közelebbről is betekintést nyerhettek a kampányok összetett világába, s így számukra is 
érthetőbbé és világosabbá váltak a kampányok ok okozati összefüggései.

Fiatal önkormányzati képviselők szerepe a közösségi életben
Ebben a témakörben a házigazda Pop Imre, Kraszna község polgármestere és 

Boncidai Csaba, Perecsen község polgármestere tartottak előadást.
Mindketten behatóan boncolgatták az ifjúság és a közösségi élet problematikáját. 

Többek között arra próbáltak rávilágítani, hogy a közösségben milyen feladatok hárulnak a 
fiatal önkormányzati képviselőkre.

Oktatási problémák a fiatal pedagógusok és a diákok 
szempontjaiban

Ezen kollégiumban Szabó István főtanfelügyelő helyettes és Forró Zoltán pedagó-
gus tartottak előadást. A főtanfelügyelő helyettes úr statisztikai adatokat segítségül hívva 
mutatta be a szilágysági oktatás jelenlegi helyzetét kitérve a fiatalok jelenlétének százalé-
kos arányaira, nemi illetve szaktantárgyak szerinti megoszlásukra a szilágysági oktatásban. 
Mindemellett azokra a problémákra, amelyekkel szembesült az elmúlt években a szilágysá-
gi oktatásban. Elmondása szerint az ok többek között az oktatók és diákok hozzáállásában 
keresendő, mivel van olyan iskola is, ahol a diák már 10 órakor elhagyja a tantermet és a 
kocsmában és játéktermekben keresi az időtöltési lehetőségeket az iskola nevelő környe-
zete helyett.

Forró Zoltán pedagógus is megosztotta a hallgatósággal az oktatásban szerzett ta-
pasztalatait, aki főként a diákok és a pedagógusok közötti kapcsolatok gyökereiről és eset-
leges megoldási lehetőségeiről számolt be.

Az ifjúság szerepe az egyházi életben  

Az ifjúság és az egyházi élet kapcsolatáról Bogdán Zsolt esperes és Lucza István lel-
kipásztor tartott előadást.

Az esperes úr előadásának alapgondolata az volt, hogy az egyháznak szüksége van 
az ifjúságra, de az ifjúságnak is szüksége van az egyházra, az egyházi életben elsajátítható 
erkölcsi normákra. 

Lucza István lelkipásztor a KRISZ mozgalom bemutatása mellett magyarországi 
statisztikai adatokat hívott segítségül, hogy bemutassa, hogy mennyire el tud idegenedni 
az ifjúság az egyháztól. Elmondása szerint a magyarországi fiatalok csupán 40 százaléka 
vallja azt, hogy valamilyen felekezethez tartozik, s a maradék hatvan százalék pedig ateis-
tának tartja magát. Ami még megdöbbentőbb, hogy a felekezetekhez tartozó fiatalok csu-
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pán töredéknyi része jár rendszeresen a felekezeti programokra. A megdöbbentő adatok 
ellenére meggyőződése, hogy habár a Szilágyságban nem készült ehhez hasonló felmérés, 
azért biztos abban, hogy a Szilágyságban a fiatalok nagy része rendszeresen jár a felekezeti 
alkalmakra, azonban lebegjen ez a negatív példa figyelmeztetésként mind a szilágysági fe-
lekezetek, mind a fiatalok szeme előtt.

Művelődés és ifjúsági élet

A művelődés és az ifjúsági élet közötti viszonyról Szabó Attila festőművész és Gáspár 
Anna zenetanár tartottak előadást. Előadásukban az ifjúság részéről tapasztalható közöny-
ről és nemtörődömségről beszéltek, élesen szembe állítva olyan szilágysági ifjúsági műve-
lődési tevékenységekkel, amelyek jelenleg is működnek, mint például a különböző kóru-
sok és hagyományőrző csoportosulások. 

Bemutatták ötleteiket a művelődési élet fellendítésére vonatkozóan, amelyek gya-
korlatba ültetéséhez az egybegyűlt ifjúsági vezetők segítségét kérték.

Fórum

Az ifjúsági találkozó zárásaként egy közös vacsorára, fórumra, kötetlen beszélge-
tésekre került sor a polgármesteri hivatal pincéjében az előadók, a megye elöljárói és az 
ifjúsági képviselők között. A Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács a találkozó főszer-
vezőjeként köszönetét fejezi ki Kraszna Község Polgármester Hivatalának a rendezvény 
lebonyolításában nyújtott segítségért, a megyei elöljáróknak, az előadóknak és a találkozó 
ötletgazdájának, Szilágyi Róbertnek a Szilágy megyei RMDSZ ügyvezető elnökének, aki 
nem csupán a rendezvény elméleti hátterében, hanem kivitelezésében is becsületesen ki-
vette a részét.

Conferinţa tineretului maghiar din Sălaj

La Crasna conferinţa s-a axat pe tema tehnicii de formare a comunităţii, a rolului 
consilierului tânăr în viaţa comunităţii. S-a discutat şi despre posibilitate de continuarea 
studiilor şi despre rolul tinerilor în biserică şi în cultura satului. Cea mai interesantă a fost 
discuţia pe marginea tehnicilor de organizare, despre rolul tineretului în consiliile locale 
a vorbit primarul Pop Emeric şi Boncidai Csaba. Rolul lor în biserică a fost evidenţiat de 
tânărul protopop reformat Bogdán Zsolt, iar în cultură de Szabó Attila şi Gáspár Anna. În 
work shopul care au urmat s-au formulat nenumărate idei nu numai pentru tineri dar şi 
pentru reprezentanţii autorităţilor specifice.

Szilágyság , nr. 45/06.11.2009
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Környezetvédelemre hangolva
Az elmúlt hét végén a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács és 

Szilágyperecsen Község Polgármesteri Hivatala közösen hangolta a szilágysági 

fiatalokat a környezetbarát életmód elsajátítására. A két napos Liget Fesztivál 

alatt a fiatalok olyan edukatív, a jövő nemzedékek iránti felelősségre nevelő, 

szórakoztató szabadidős programokon vehettek részt, amelyek tudatosították 

a fiatalokban, hogy az áram-, hulladék, energia- és víztakarékos életmóddal nem 

csak a környezetet védik, de kiadásaik is jelentősen csökkenthetők. A fesztiválra 

ellátogatott Borbély László környezetvédelmi és erdőgazdálkodási miniszter is.

Kattanj rá a természetre!

A fesztiválok természetükből adódóan sok embert vonzanak. Ha nem így lenne, ak-
kor nem lenne érdemes megszervezni őket. Az emberek pedig az utazás, a szórakozás során 
sokkal több élelmiszert fogyasztanak, többet közlekednek, több szemetet termelnek, több 
energiát és vizet használnak, mint a hétköznapok során. Mindez azt jelenti, hogy a fesztivá-
lok helyszínén jelentkező környezetszennyezés többszöröse a hétköznapok során jelentkező 
szennyezésnek. Ez a fokozott környezetterhelés még szembetűnőbb a ritkán lakott, hiányos 
infrastruktúrával rendelkező vidéki területeken. Napjainkban, amikor egyre nagyobb jelen-
tősége van a szelektív hulladékgyűjtésnek, a racionális energiafelhasználásnak, a megújuló 
energiaforrásoknak, a zöld alapelvek mentén működő irodai munkának, a környezet- és 
energiatudatos építészetnek, a környezeti és társadalmi fenntarthatóságnak, nem mehetünk 
el szó nélkül a fesztiválok környezeti hatásai mellett sem.  A Liget Fesztivál a zöld elvek mel-
lett, szem előtt tartotta a fiatalok szórakoztató programok iránti igényét, melyet a kulturális 
programok valamint a fesztivál gerincét képező parasztolimpia biztosított.

Parasztolimpia

A parasztolimpiára öt szilágysági ifjúsági csoport nevezett be. A szilágylompérti if-
júság Gyökerek név alatt, a krasznaiak VAS-Ík néven, a sarmaságiak a Suttyó-SIT, a szi-
lágyballaiak az Ökoparasztok, míg a házigazda szilágyperecseniek a Nagyon Bátor Erős 
Parasztok  név alatt szerepeltek.    A vetélkedősorozat elsődleges célja volt, hogy felhívja a 
fiatalok figyelmét arra, hogy léteznek a virtuális világ nyújtotta szórakozási lehetőségeken 
kívüli, a természetben környezetbarát módon lebonyolítható szórakoztató vetélkedők is. 

A parasztolimpia megnyitójára szombaton délben került sor, mely alkalommal a csa-
patok bemutatkozhattak a közönségnek és a zsűrinek. A bemutatkozás során a zsűri a krea-
tívitást, a csapat nevének eredetiségét, illetve az összkép a parasztolimpia és a környezetvé-
delem alapelveihez való illeszkedését, valamint a környezetbarát életmód alternatíváinak 
kihangsúlyozását vette figyelembe.

A nap hátralevő részében a csapatok szénagyűjtő, boglyarakó, szekérhúzó, gyumi-
csizma-dobáló, zsíroskenyér- és hagymaevő-, skatulya-adogató versenyen valamint gumi-
csizmával történő vízhordás során méretkezhettek meg egymással.
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A szombat estig tartó vetélkedősorozat vasárnap hajnali 5 órakor folytatódott a 
kincskereséssel, mely során a csapatok karórát, ásót, kapát, nagyharangot, szélerőművet, 
napelemet, locsolót, egy liter kerozint, Seres Dénes és Fekete Szabó András arcképpel el-
látott pólót, magyar zászlót, egy bogarat és a polgármestertől írásos engedélyt a további 
vetélkedők lebonyolítására kellett beszerezzenek. A csapatok nagyon találékonynak bizo-
nyultak és a rendelkezésükre álló rövid idő alatt a lompérti csapat kivételével sikerült min-
den kért tárgyat, eszközt beszerezni vagy elkészíteni.

A vasárnap délelőtti órákban a csapatok reggeli készítésben, tehénfejésben és hordó-
gurításban, majd a déli órákban gasztronómiai vetélkedőn mérték össze rátermettségüket. 

A parasztolimpia zárásaként a délutáni órákban került sor a bunkósági tesztre és a 
banánevő vetélkedőre. A bunkósági teszten a fiatalok környezetvédelmi és a paraszti élet-
móddal kapcsolatos furfangos és humoros kérdésekre kellett válaszoljanak.

A megmérettetések lezárultával az első helyen a krasznai Vas-ík végzett, a másodi-
kon holtversenyben a szilágyperecseni Nagyon Bátor Erős Parasztok és a szilágyballai 
Ökoparasztok végeztek, a harmadik helyet a sarmasági Sutyó-SIT-esek tudhatták maguké-
nak, s a negyedik helyen pedig a szilágylompérti Gyökerek helyezkedtek el.

Kulturális programok 

A kulturális programok sorában szombat délután a zilahi Terbete és a szilágylom-
pérti Kéknefelejcs néptáncegyüttes lépett fel, majd ezt követően a kora esti órákban Ősz 
Ferenc humorista nevettette meg a közönséget.

A késő esti órákban a magyarországi FRESH zenekar volt a hangulatfelelős, melyet 
követően a nagybányai Road Players együttes fergeteges hangulatot varázsoló dallamai 
mozgatták meg a több mint 1500  fős tömeget.

A vasárnap délutáni verőfényes napsütésben a szilágynagyfalui INSTINCT modern-
tánc együttes frontembere Kapecska Attila tanított moderntáncokat, majd azt követően 
csapatával egy fergeteges moderntánc bemutatóval nyűgözték le a közönséget. A fesztivál 
a kolozsvári CROSS együttes koncertjével zárult.

Axat pe protecţia mediului

Consiliul tineretului Maghiar din Sălaj împreună cu primăria din Pericei a organizat 
Festivalul Dumbrava a cărei temă principală a fost sensibilizarea tinerilor pentru protecţia 
mediului. Ca oaspete de onoare a vizitat festivalul şi Borbély László ministrul mediului. Pe 
lângă prelegerile de specialitate tinerii prin teste interesante şi amuzante au exersat în practică 
fondul protecţiei mediului. La fel a fost şi tematica olimpidei ecoţărăneşti. Probele erau foarte 
inventive: concursul de muls vaci, de  aruncare a cizmei de cauciuc, căutarea comoarei etc.

Festivalul tinerilor a continuat timp de două zile cu pogram foarte variat în care şi-au 
găsit loc şi spectacolele folclorice şi discotecile şi concertele de muzică uşoară – mai ales se-
ara, noaptea. 

Szilágyság , nr. 24/18.07.2010
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371 de pensionari sălăjeni riscă să-și 
piardă pensia de boală

Săptămâna trecută, Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Sălaj a finalizat acţiunea de veri-
ficare la domiciliu a pensionarilor care beneficiază de o pensie de invaliditate. Peste 370 de 
pensionari nu au fost găsiţi acasă, ei riscând acum să le fie suspendate drepturile de pensie.

Florian But, directorul adjunct al CJP, ne-a declarat că acţiunea de control a vizat 
doar persoanele care își încasează pensia de pe card sau din cont curent bancar. Asupra 
lor atârna suspiciunea că bolile de care suferă nu ar fi reale și unele persoane ar fi plecate 
la muncă în străinătate. În cazul pensionarilor cărora poștașul le aduce pensia, nu existau 
astfel de suspiciuni, deoarece titularul pensiei trebuie să fie la domiciliu pentru a putea 
încasa pensia.

În cadrul acţiunii, au fost verificaţi 2811 pensionari pe caz de boală, 371 dintre 
aceștia nefiind găsiţi acasă de către reprezentanţii CJP. But a afirmat că instituţia a noti-
ficat Expertiza Medicală, care se ocupă de verificarea dosarelor pensionarilor de boală. 
Pensionarii care nu au fost găsiţi la domiciliu au fost somaţi să se prezinte pentru clarifica-
rea situaţiei, în caz contrar urmând a le fi suspendate drepturile de pensie. După primele 
evaluări ale dosarelor, unui număr de 13 persoane le-a fost suspendată pensia iar la o per-
soană i-au fost anulate drepturile de pensie de boală. Deciziile de suspendare sau anulare 
a pensiilor au fost emise începând cu luna august. But a precizat că ar putea urma și alte 
suspendări ale plăţii pensiilor, după ce Expertiza Medicală va comunica instituţiei situaţia 
celorlalţi pensionari care au fost notificaţi să se prezinte pentru revizuirea dosarelor.

În ce-i privește pe pensionarii de boală care au scăpat de control (în judeţ există circa 
14.000 de pensionari de invaliditate), But susţine că Ministerul Muncii va emite noi criterii 
de încadrare în grad de invaliditate. Dosarele de pensii de invaliditate vor fi reevaluate la 
cabinetele de Expertiză Medicală iar cele asupra cărora planează suspiciuni vor fi verificate 
de Institutul Naţional de Expertiză Naţională și Recuperarea Capacităţii de Muncă.  

Sălajul European, 27 august 2010

Florin Mintaș
Sălajul European
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După 48 de ore, câinii vagabonzi ajung 
din nou în stradă

În unele zone din municipiu, câinii fără stăpân bagă spaima în zălăuani. Aciuate pe 
lângă scările unor blocuri, patrupedele înfometate își arată colţii locatarilor care nu bine-
voiesc să le arunce de-ale gurii. Reprezentanţii Primăriei Zalău ne asigură însă că animalele 
nu prezintă nici un fel de pericol, ele fiind “deparazitate, vaccinate și sterilizate”. 

La Zalău, de prinderea și tratarea câinilor vagabonzi se ocupă serviciul de ecari-
saj, fost în subordinea Direcţiei Generale Administraţia Domeniului Public (DGADP). 
Începând cu luna august, serviciul a fost preluat de recent înfiinţata firmă SC Citadin SRL, 
al cărei acţionar unic este Consilul Local Zalău. Serviciul are trei angajaţi și un colaborator. 

Manuela Ghiuruţan, purtătorul de cuvânt al Primăriei Zalău, ne-a asigurat că servi-
ciul de ecarisaj își face bine treaba însă animalele capturate nu pot fi ţinute în adăpost mai 
mult de două zile, ele ajungând astfel din nou în stradă. Așa se face că, la ora actuală, în 
adăpostul pentru câinii fără stăpân “locuiesc”, temporar, doar 6 patrupede. 

“Câinii prinși râmân în adăpost 48 de ore. În acest interval, câinii care au stăpân pot 
fi recuperaţi, după achitarea unei taxe de 302 lei. Dacă nu sunt recuperaţi, câinii sănătoși 
sunt pregătiţi (deparazitaţi, vaccinaţi antirabic, sterilizaţi), se crotaliază și sunt eliberaţi în 
zonele din care au fost aduși. Câinii cu boli grave, incurabile, după 7 zile sunt eutanasiaţi”, 
a precizat Ghiuruţan. 

Reprezentantul primăriei susţine că hingherii efectuează verificări periodice în car-
tierele din municipiu, în special în zonele aglomerate și în zona unităţilor de învăţământ, 
pentru a prinde câinii cu probleme. Totodată, cetăţenii deranjaţi de câinii vagabonzi pot 
face o sesizare către autorităţi. “În cadrul intervenţiilor se au în vedere sesizările înregistra-
te la Primăria Municipiului Zalău, rapoartele agenţilor comunitari și ale inspectorilor din 
cadrul Serviciului Corp Control, Privatizare dar și sesizările transmise societăţii, de către 
cetăţeni”, a mai afirmat reprezentantul primăriei. 

Chiar dacă autorităţile ne asigură că animalele fără stăpân nu constituie o problemă 
pentru urbea de sub Meseș, noi vă sfătuim să purtaţi în permanenţă la dumneavoastră, 
câteva oase bune de ros, pentru a câștiga bunăvoinţa câinilor cu care v-aţi putea întâl-
ni vreodată...

Sălajul European, 8 septembrie 2010
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Zalău, mica Veneţie

Ploile torenţiale căzute luni seara au transformat urbea de sub Meseș într-un oraș  
acvatic. Vreme de câteva ore, municipiul s-a aflat sub asediul apelor, sistemul de canalizare 
nereușind, nici de această dată, să facă faţa puhoaielor. Zălăuanii care nu au vizitat nicio-
dată renumitul oraș italian Veneţia au putut, cel puţin, să vada pe viu cum arată un oraș 
inundat. Doar gondolele au lipsit din peisaj...

Ca după razboi

Ieri, la orele dimineţii, imaginea municipiului era dezolantă. Mizeriile purtate de ape  
împodobeau  străzile și trotuarele iar petele de nămol și bucăţile de asfalt dislocate comple-
tau tabloul unei localităţi desfigurate de furia apelor. 

Comercianţii care au tarabe în piaţa din centrul municipiului se căzneau de zor să 
îndepărteze mâlul adunat pe jos, în vreme ce lucrătorii Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă (ISU) Sălaj scoteau apa din subsolul clădirilor din jur. În zona Prefecturii și pe pla-
toul de marmură, situaţia nu era deloc diferită: crengi de copac rupte, mizerii transportate 
de ape și omniprezentul nămol puteau fi zărite la tot pasul. 

O situaţie de-a dreptul jalnică am întâlnit în zona intersecţiei de lângă Zahana. Bucăţi 
mari din asfalt au fost smulse pur și simplu de pe trotuar și carosabil, lăsând în urmă imagi-
nea unui oraș care parcă fusese supus bombardamentelor.

„De 10 ani n-am mai văzut așa ceva” 

Pe Bulevardul Mihai Viteazul, vizavi de fostul cinematograf Scala, puhoiul era cât pe 
ce să ia pe sus autoturismele parcate în faţa blocului 12. O locatară, Alina V., ne-a mărturisit 
că nu a mai văzut o situaţie asemănătoare decât în urmă cu mai bine de 10 ani:  Aseară (n.r. 
luni seara), pe la ora 21.00, am observat pe geamul locuinţei cum apa venea pe bulevard. 
Cred că avea vreo 20 de cm însă în mai puţin de 5 minute a crescut la aproape un metru. 
În câteva minute, apa a umplut curtea din faţă, pătrunzând și în scara blocului. Am sunat 
la Pompieri dar ni s-a spus că au oamenii mobilizaţi în alte zone ale orașului, la intervenţii . 

Alt locatar al imobilului, Laurenţiu L., ne-a declarat că, din cauza lipsei rigolelor de 
scurgere și a sistemului de canalizare ce nu face faţă, curtea blocului se umple de apă după 
fiecare ploaie torenţială. Dar ca orice român care știe să facă haz de necaz, locatarul a se-
sizat și “partea plină” a paharului. Cum după potop în curtea blocului a rămas o mare de 
nămol negru, el le-a sugerat autorităţilor să deschidă în zonă un SPA, cu băi de nămol...

Ce spun autorităţile

La nivelul Primăriei Zalău s-au constituit 8 echipe care evaluează pagubele produ-
se de inundaţii pe raza municipiului. “Activitatea este coordonată cu cea a unităţilor de 
intervenţie, astfel încât să poată fi stabilite priorităţile, în funcţie de gravitatea situaţiilor 
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din teren. Locuitorii municipiului au la dispoziţie un tel verde, telefon gratuit - 0800 800 
779, la care pot anunţa probleme legate de inundaţii”, a declarat Radu Căpîlnașiu, primarul 
Zalăului. 

Manuela Ghiuruţan, purtătorul de cuvânt al primăriei, a afirmat că încă de luni 
seara, la nivelul instituţiei s-a constituit un comitet de urgenţă format din prefectul Vegh 
Alexandru, primarul Radu Căpîlnașiu, viceprimarul Sojka Atila, administratorul public 
Radu Nistorescu și membri ai ISU, care au participat la acţiunile întreprinse în municipiu, 
pentru salvarea bunurilor și gospodăriilor afectate de inundaţii. “Probleme majore au fost 
constatate în foarte multe zone: - zona centrală, pe cursul Văii Zalăului, zona străzilor 22 
Decembrie 1989, Corneliu Coposu, Simion Bărnuţiu, pe Bulevardul Mihai Viteazul, car-
tierul Păcii (aproape în totalitate) și altele. Se acţionează în continuare pentru eliminarea 
efectelor produse de inundaţii”, a conchis reprezentantul primăriei.

Pompierii au avut peste 130 de solicitări

Din cauza numeroaselor solicitări primite la dispeceratul Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă (ISU) Sălaj, pompierii din judeţ au fost nevoiţi să apeleze la ajutorul 
colegilor din judeţul Satu Mare. 

“Forţele ISU Sălaj s-au dovedit a fi insuficiente, astfel că pe lângă pompierii mili-
tari de la Detașamentul de Pompieri Zalău, Secţia de Pompieri Jibou, Secţia de Pompieri 
Șimleu-Silvaniei, Garda de Pompieri Cehu Silvaniei și Serviciul Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă al comunei Crasna a fost necesară solicitarea de forţe de la ISU Satu Mare, mai 
precis Detașamentul de Pompieri Satu Mare. Acest fapt s-a datorat numărului foarte mare 
de solicitări pe care le-am avut, peste 130”, ne-a declarat  sg. maj. Andrei Crișan, din cadrul 
serviciului de relaţii publice al ISU Sălaj.

La nivelul judeţului, pompierii au salvat 24 de persoane și au evacuat apa din 9 demi-
soluri ale unor locuinţe, din sediul a 4 instituţii publice, 5 societăţi comerciale și o bancă. 
Ieri dimineaţă, forţele de intervenţie munceau de zor pentru a scoate apa din subsoluri, 
demisoluri, garaje și fântâni, atât în municipiul Zalău cât și în alte localităţi afectate de in-
undaţii. Reprezentantul ISU a mai declarat că pompierii au intervenit și pentru evacuarea 
unei ferme de ovine de aproximativ 800 de capete, din localitatea Sălăjeni.

Sălajul European, 23 iunie
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Pe coordonatele Bruxelles-ului (II)
Belgia – între clădiri gotice, gust de ciocolată şi bere

Lăsând la o parte întâlnirile oficiale din sălile Parlamentului European din 

Bruxelles, trebuie spus că Belgia merită gustată şi turistic, simţită cu aerul con-

chistadorului de noi ţinuturi. Adulmecată de la ciocolata şi berea care i-au dus 

vestea în cele patru zări, până la străduţele pitoreşti ce se strecoară printre clădi-

rile vechi şi care îndeamnă la plimbare la orice ceas din zi.

E dimineaţă devreme când ne strângem toţi pe aeroportul Băneasa, în vederea zbo-
rului spre Bruxelles. Suntem mulţi, aproximativ 50 de persoane, iar coada la ghișeul pentru 
“Check in” pare că durează, și durează, și durează, întocmai ca bateriile din reclama cu 
iepurașul roz. Reușim să decolăm cu “doar” vreo oră întârziere, lăsând sub noi un București 
ce se pierde în aerul răcoros al dimineţii. Când aterizăm în Belgia, pe aeroportul Zaventem, 
afară ne așteaptă un soare cu dinţi, deși suntem la orele amiezii. Și vânt. Mult vânt rece și 
tăios, care fac și mai înţepătoare cele abia 5 grade Celsius. 

Din Zaventem, luăm un autocar până în capitala Belgiei. Drumul nu durează mai 
mult de o jumătate de oră, timp în care ne sucim gâturile cât în dreapta, cât în stânga, încer-
când să prindem cât mai mult din peisajul colorat ce se perindă dincolo de fereastra auto-
carului. Clădiri vechi, cu bogate ornamente de piatră, dublate de înalte turnuri de sticlă pe 
fundal arată limpede că belgienii preţuiesc vechiul și noul în aceeași măsură, combinându-
le frumos, ca într-un puzzle în care fiecare piesă de pe stradă are locul ei. 

Mihaela Moldovan  
Magazin Sălăjean
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Brugge = Veneţia belgienilor 

La hotel, cazarea se face doar la ora 15 și cum ceasul nu a bătut încă ora respectivă, 
nu avem decât să ne lăsăm bagajele într-o sală și să o luăm la pas prin Bruxelles. Sau să dăm 
o fugă în gara situată la vreo 300 de metri și să sărim în primul tren cu destinaţia Brugge, 
despre care se spune că e Veneţia belgienilor, cel mai frumos oraș din peisajul belgian.

Suntem aproape 25 din grup care optăm pentru această a doua variantă și lucru no-
rocos: obţinem o reducere substanţială la biletele luate pe grup. E bine, ne spunem, și de-
cidem să ne încercăm norocul și cu o gustare într-unul din localurile gării. În jur se aude 
mereu susurul dulce și molatec al francezei. Totul curge în limba lui Hugo, de la mâncarea 
comandată și plătită cu câţiva euro, până la discuţiile celor din local. 

În tren, la fel. Un murmur ușor se înstăpânește de îndată ce te cufunzi în scaun și 
îţi aţintești privirea pe fereastră. Prin faţa ochilor îţi trec cu rapiditate satele din câmpiile 
Belgiei. Înconjurate de curţi verzi, de pajiști pe care poţi vedea oi și văcuţe bălţate, și zugră-
vite în aceleași tonuri de alb și gri deschis, casele belgienilor îţi par extrem de mici faţă de 
vilele colorate pe care le-ai lăsat în România. Nici etajele multe și nici zecile de odăi nu par 
să fie printre favoritele belgienilor, în schimb fiecare curte are o grădiniţă cu flori și măsuţe 
la care se poate servi masa. 

Când coborăm în Brugge,  verdele ia forma unui parc imens, străjuit pe de-o parte de 
un șir de steaguri, iar pe de cealaltă de copaci. Aleea pe care pășim îl ocolește ca un brâu și ne 
duce către inima orășelului. Acolo, străzile înguste cu piatră cubică se pierd printre clădirile 
vechi și îndeamnă călătorul la jocul de-a v-aţi ascunselea. Nimic nu plictisește, nimic nu e în 
exces. Urmezi o străduţă ce se ascunde după colţul unui magazin de dantelării, ca să desco-
peri la câţiva pași o ciocolaterie ce te ispitește cu aromele și formele din ciocolată pe care le 
zărești înăuntru. Dincolo de ea, o vitrină lucește de sticlele cu vinuri expuse, iar mai încolo, 
în faţa unui alt magazin, pe trotuar stau aranjate frumos păpuși de porţelan, lucrate manual. 

Nu mașină, ci “bateau mouche”

E ca într-un orășel de poveste, făcut pentru a fi admirat. Și nu oricum, nu doar la pas, ci 
din “bateau mouche”, acele bărcuţe ce străbat canalele care fac din Brugge o veritabilă Veneţie 
belgiană. Obţinem din nou o reducere la bilete, iar căpitanul vaporașului colorat ne întreabă 
cu cel mai firesc aer din lume în ce limbă dorim să ni se prezinte orașul. Engleză, i se răspun-
de, dar când îl vedem că insistă și ne întreabă de unde suntem, rămânem pentru o secundă 
blocaţi și mai că ne așteptăm ca – la cât de cosmopolită e Belgia – să nu fie exclus ca unul din 
ghizi să știe chiar și româna. 

În final, cunoaștem Brugge-ul prin intermediul englezei, în timp ce stăm confortabil în 
micul “bateau mouche” ce zboară pe canale. Lăsăm în stânga și în dreapta terase ce lenevesc sub 
soarele după-amiezii, case ale căror ferestre mari zâmbesc de sute de ani, poduri joase, din piatră, 
pe care cavalerii din secolele 14-15 pășeau pentru a se întâlni cu domniţele acelor vremuri. 

Plimbarea pe canalele cu apă sărată ne gâdilă stomacurile a foame, așa că ne îndreptăm 
spre unul din localurile centrale. “Miam-miam”, scrie pe geam ca un îndemn veritabil la a 
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gusta bunătăţurile din meniu și nu ne sfiim. Comandăm scoici, clătite cu frișcă, supă de roșii 
și bere – vestita bere belgiană, ce merge la fix cu prânzul delicios.

Grande Place și Manneken Piss

Cu foamea răpusă, revenim la gară, pentru a lua trenul către Bruxelles. E trecut de ora 
18, așa că vagoanele sunt pline de navetiștii ce se întorc de la serviciu. De la tineri, la vârstnici, 
oamenii sunt atât de mulţi, încât se stă pe jos, în spaţiul mic dintre vagoane. Din fericire, e atât 
de curat, încât nu-ţi faci griji că te-ai putea murdări.

Bruxelles-ul ne întâmpină la ceas de seară cu o feerie de lumini. De-a lungul străzilor, 
felinarele înalte deschid calea plimbărilor. Prin mulţimea de turiști, pe care îi recunoști după 
aerul cercetător și privirile lungi, aruncate în jur, localnicii se strecoară grăbiţi, sporovâind în 
flamandă sau franceză. Dăm și peste cerșetori, au lângă ei câini adormiţi sub o învelitoare de 
carton. Probabil sunt sedaţi, de stau așa cuminţi. Iar cerșetorii – slavă, Domnului – nu sunt 
români, ci arabi. Pe cel mai celebru băieţel din Belgia – Manneken Piss – îl găsim la un colţ 
de clădiri. Celebra statuie cu micuţul pișălcos face pipi nestingherită de blitz-urile turiștilor 
ce scapără asupra lui. La câţiva pași, meșterit din ciocolată și înalt de un metru, Manneken 
Piss ne așteaptă în vitrina unei ciocolaterii.  Foarte aproape, în Grande Place, ne întâmpină o 
aromă de scorţișoară și o dantelerie minunată de piatră și creneluri gotice. Piaţa dreptunghiu-
lară, marginită pe toate laturile de clădiri impozante, pare aurită de luminile felinarelor. E ca o 
imensă sală de bal în aer liber, în care turiștii au privirile aţintite spre înalt, spre creneluri, turle 
și ferestre. Într-un colţ al pieţei, un local te ispitește cu “goffre”, acele desert din wafe și tot felul 
de minunăţii dulci pentru care belgienilor li s-a dus vestea în lume.

Zilele Bucovinei în Parlamentul European

A doua zi, ne amintim de goffre în Parlamentul European, în timp ce avem în faţa ochi-
lor nu tradiţionalele wafe belgiene, ci sarmale, cozonac și cârnaţi de-ai noștri,  moldovenești. 
Mai exact, din Bucovina, întrucât asistăm la Cocktail-ul „Zilele Bucovinei”, organizat de 
europarlamentarul Petru Luhan. Răsună doine românești, iar printre preparate culinare bu-
covinene se învârt aproape 500 de participanţi. Vedem asiatici ce au în mâini farfurii cu co-
zonac românesc, în timp ce, așezaţi la o masă unde stăpână e limba germană, câţiva bărbaţi 
gustă cu poftă din bulzul moldovenesc și din „poale-n brâu”. 

Prin furnicarul de oameni, suceveni îmbrăcaţi în portul tradiţional pășesc cu tăvi pe 
care se află pahare cu vin, în timp ce într-o parte a sălii, meșterii populari captează atenţia 
participanţilor lucrând vase de ceramică pe roata de olărit și încondeind ouă de Paște. 

Miroase a sărbătoare, a bună dispoziţie și a România. Într-un mod straniu, în ciuda fru-
museţilor Belgiei, ne încearcă dorul de casă. De acea „acasă” care înseamnă spaţiu românesc 
și pe care îl simţim a doua zi când aterizăm în București- Băneasa. E frig și destul de înnorat. 
Nu e la fel de curat ca în Belgia și aeroportul e dominat de o forfotă continuă de oameni. Dar 
e acasă. Și e bine să putem spune asta în românește.

Magazin Sălăjean, 20 aprilie 2010
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Ciza economică pune beţe în roate 
împletitorilor de nuiele din Var

Din multele tradiţii populare ce au caracterizat de veacuri Sălajul, o parte „au  

adormit”  după 1989. Altele, sunt puse la pământ de criza economică şi doar 

chemarea meşterilor populari pentru arta populară le mai ţin pe linia de plutire. 

Aşa este obiceiul împletitului din nuiele, din localitatea Var, unde clienţii se opresc 

tot mai rar şi unde tot mai puţine porţi ajung să fie decorate de dimineaţă bună 

cu coşuri de răchită ce îşi aşteaptă cumpărătorii.

Pierdută pe malurile Someșului, localitatea Var este recunoscută pe meleagurile să-
lăjene pentru frumuseţea împletiturilor din răchită ce ies din mâinile localnicilor. Pentru 
a-ţi fi dovedită de la bun început măiestria tradiţiei populare, încă de la primii pași prin sat 
descoperi porţi cuminţi, de care sunt agăţate în soare zeci de coșuri din nuiele. Mari, mici, 
asimetrice, pentru flori, pentru ouăle de Paște sau coșuri trainice, pentru gospodinele ce 
merg la piaţă – toate ţi se înșiruie sub privirile curioase. În mod cert curioase, pentru că 
odată ce ai oprit la una din aceste case de împletitori de nuiele simţi nevoia să te apropii de 
coșuri, să le atingi, să le iei în mână, în timp ce prin minte îţi fug gânduri privind locul din 
propria-ţi locuinţă unde s-ar potrivi mai bine un asemenea obiect.

Vânzări dificile

Și, totuși, oricât de talentaţi ar fi sătenii din Var și oricât de minunate sunt lucrurile 
ieșite din mâinile lor, criza pare să fie mai puternică. Dacă până acum 4-5 ani, vânzările mai 
mergeau cât decât, de anul trecut încoace e tot mai greu. Mușterii sunt tot mai rar, spun 
localnicii, și deși mulţi se opresc pentru a admira împletiturile din nuiele, puţini sunt cei 
care se îndură să scoată din buzunar bani pentru a le cumpăra.  „Nu se mai vinde ca înainte, 
opresc tot mai puţini oameni să cumpere. Continuăm să împletim pentru că așa ne-am 
obișnuit și ne e drag”, ne spune Elena Teglaș, pe care o găsim spălând haine în curte. Și-a 
scos de dimineaţă coșurile la poartă și așteaptă mușterii. Agăţate unele lângă altele, coșurile 
sunt numai bune să le iei acasă, dacă ai câţiva bănuţi să le plătești. Nu sunt scumpe, preţu-
rile variază între 10-30 de lei, în funcţie de mărime și de modelul împletiturii. „În alţi ani, 
mai megeam pe la târguri din ţară, pe la expoziţii, pe la manifestări tradiţionale din judeţe. 
Dar acum s-au rărit și invitaţiile și nici noi nu mai suntem atât de dispuși să participăm la 
aceste evenimente ca înainte. Asta pentru că mergem până acolo, plătim locul pe care ne 
organizăm standul și nu reușim să vindem decât trei, patru coșuri într-o zi. Nici măcar cât 
să ne scoatem cheltuiala cu drumul”, ne mărturisește femeia, privind lung coșurile. 

Banii scoși din afacerea cu împletiturile din nuiele sunt atât de puţini, încât oame-
nii își drămuiesc până și munca pe stoc. „Lucrăm puţin pe stoc, pentru că noi cumpărăm 
nuielele de la cei care au pepiniere. Preţul lor nu e ieftin și dacă nu vindem cum am vrea, 
împletim doar atât cât să avem un stoc minim”, a declarat sălăjeanca.
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La o aruncătură de băţ, alte case cu coșuri în faţa porţilor. Nuielele lor albe și cafenii 
lucesc în soarele după amiezii, care îi ţine pe proprietari la adăpostul oferit de umbra câtor-
va pruni stufoși din bătătură. O singură poartă se deschide în lungul asfaltului încins, iar un 
bătrânel cu capul acoperit de un clop de paie iese grăbit pe pod, ia pe braţ coșurile atârnate 
în soare și intră în ogradă. Repetă operaţia de câteva ori și ne răspunde cu un glas molcom 
că „le duce la odihnă, că dacă nu au apărut pân’ amu clienţi, de-acum încolo nu mai apar 
azi”. Și la această casă vânzările se mișcă în ritm de melc, de parcă efectele crizei economice 
ar fi aceleași cu ale căldurii: toropesc tot, fără să ofere explicaţii. 

Lanţul vânzărilor 

Și, totuși, iubitori de artă populară sunt (sau mai sunt), iar unii din ei vin din artă 
judeţe pentru a-și lua acasă coșurile din nuiele din Var. Eugenia Codorean este o sălăjean-
că mutată după căsătorie în Baia Mare. Vine la Var pentru că iubește lucrurile ce ies din 
mâinile oamenilor de aici, dar și pentru că, la rândul ei, își câștigă traiul zilnic vânzând mai 
departe produsele tradiţionale pe care le cumpără din Sălaj și le prezintă clienţilor mara-
mureșeni. „Am un magazin în Baia Mare, unde, printre altele, vând și coșuri din nuieli, și 
măsue și scaune pentru terase. Trec destul de bine. Înainte de criză, mergea vânzarea și mai 
bine, dar și acum ne descurcăm destul de mulţumitor”, ne spune Eugenia Codorean, care 
merge pe principiul că dacă nu curge, picură. Femeia vine la două, trei luni în Var pentru 
a-și aproviziona magazinul cu lucruri meșteșugite din nuielele de răchită. Știe să aleagă, 
are ochi, și de multe ori, face comanda dinainte, pentru ca totul să meargă șnur în lanţul 
comercial. Pentru a ţine pasul cu cerinţa pieţei, locuitorii din Var nu s-au rezumat doar la 
împletirea coșurilor, ci au trecut și la obiecte mai mari, de genul fotoliilor și a măsuţelor 
pentru terase. Deși asemenea seturi decorative pentru ambient se vând mai rar, preţul lor 
mai saltă cât de cât venitul familiei într-o perioadă grea din punct de vedere financiar, când 
fiecare leuţ contează.

De la răchitării, la artizanat

Și cine a crezut că obţinerea unui coș din nuieler este la mintea și îndemânarea co-
coșului, s-a înșelat. De la nuielele care cresc în împrejurimile Varului, în răchitării, și până 
la coșurile dantelate ce se vând la preţuri de câteva zeci de lei este cale lungă. Nuielele 
au circa doi metri lungime și se recoltează în perioada de repaus vegetativ, adică între 
15 octombrie-decembrie și februarie-martie, cu excepţia zilelor când temperatura este 
sub -10ºC sau când stratul de zăpadă este mai gros de 5 centimetri. Recoltarea răchitei 
se face manual sau mecanic, cât mai aproape de suprafaţa solului. Tăierea manuală tre-
buie făcută cât mai neted, perpendicular sau oblic pe axă, fără zdrelirea plantei mamă.
          Nuielile se curăţă de impurităţi, se sortează pe clase de calitate, se leagă în sno-
pi și se transportă în gospodării. Localnicii care au răchitării pun în vânzare sno-
pi de nuieli, dar uneori oamenii își cumpără materia primă și de la cultivatori din 
alte zone. Înainte de a se trece la împletitul coșurilor, nuielele se fierb în cazane 
de tablă, se cojesc, s despică și se usucă. Pentru a da luciu și o mai bună rezisten-
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ţă obiectelor ce ies din mâinile lor, oamenii le lăcuiesc cu lac dizolvat în diluant.
Astfel, abia după săptămâni întregi de când au fost tăiate, nuielele ajung coșuri ce decorea-
ză porţile caselor din Var și întreţinând un comerţ ce-și are rădăcinile pierdute în negura 
anilor. Nimeni nu știe, însă, cât va mai rezista acest obicei sălăjean  unic pe Valea Someșului 
și cât timp dibăcia mâinilor harnice se va putea împotrivi crizei economice. Deocamdată, 
cu toate că sunt mai rari, iubitorii de artizanat încă există și când ajung la Var, opresc pentru 
a-și lua un obiect de suflet. Un obiect ce strânge în el o artă transmisă de-a lungul generaţi-
ilor și care e parte din bătrânul Sălaj.

Magazin Sălăjean,  13 iulie 2010

Pivniţele de la Cliţ – un brand sălăjean ce 
se împotrivește timpului

Sunt multe locuri în Sălaj unde noul nu a pus la pământ trecutul, cu obiceiurile 

lui, cu oamenii lui, cu cărările lui prin molcomele sate pierdute de-a lungul cur-

surilor de apă, cu acea trăinicie care nu se lasă dusă cu una, cu două. Un astfel 

de loc statornic prin oamenii lui şi prin felul de a trece de la o zi la alta este Cliţ, 

un sat cu casele semănate de-a lungul Someşului şi mărginite în partea cealaltă 

de un perete vertical de stâncă şi lut. Peretele a ajuns să facă atât de mult parte 

din viaţa localnicilor, încât de-a lungul anilor a fost săpat şi scobit, până a ajuns să 

adăpostească în pântecele lui cămările de alimente ale oamenilor. Pivniţele din 

Cliţ sunt de altfel un lucru aparte în Sălaj şi, odată ce le-ai văzut, cu greu îţi poţi 

imagina satul fără imaginea lor.

În aerul cald de vară caniculară, albia Someșului sticlește argintiu în depărtare, lăsând 
în dreapta ei casele unui sătuc amorţit în amiaza fierbinte. Singura adiere răcoroasă se ri-
dică dinspre marginea verde a pădurii ce coboară de pe culmea stâncoasă până aproape în 
șosea. Cu cât de apropii de Cliţ, cu atât peisajul devine mai populat. Întâi, din tufișuri sar 
în faţa mașinii, cu gesturi aproape sinucigașe, doi câini lăţoși, ce latră și mârâie arătându-și 
colţii albi în soare. La o aruncătură de băţ, pe asfaltul încins trei copii negricioși și desculţi 
se joacă împingând un cărucior de metal. Sunt mai mult dezbrăcaţi decât îmbrăcaţi, lucru 
ce nu pare să-i deranjeze, cum nu-i deranjează de altfel nici mașina care oprește la câţiva 
metri de ei. Nu conștientizează pericolul jocului în plină șosea, dar primesc râzând o pungă 
de biscuiţi întinsă pe geamul autoturismului. Când îi întrebăm – mai mult de formă - de 
Cliţ, întind fiecare câte o mână slăbuţă și arată înspre acoperișurile portocalii ce se ivesc la 
circa o jumătate de kilometru distanţă din frunzișul copacilor. 

Până la prima casă, peretele de stâncă ne însoţește cu fidelitate, aruncându-și umbra 
până hăt, departe, către albia șerpuitoare a Someșului. Și, înainte să ajungem în sat, tot 
peretele de piatră rece ne face prima bucurie: zărim în mijlocul lui neted o pivniţă cum nu-
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mai la Cliţ poţi găsi. Mică, săpată la baza dealului bolovănos, seamănă cu o galerie de mină 
lucrată în basme de pitici. La intrare are proptită o ușă din scândurele, mai mult o ușiţă, 
dacă luăm bine seama, cu riscul de a aluneca pe panta diminutivelor. Pivniţa nu e folosită 
și după ce îi cercetăm bine ușa închisă, punem verdictul: nu a fost folosită de multișor, asta 
însemnând câţiva ani buni. 

Ulcioare vechi de lut și borcane cu compot

Să fie acesta primul semn că, totuși, statornicia lucrurilor de la Cliţ este pe cale de a fi 
învinsă de nou? Oare la capătul acestui drum încins vom descoperi că pivniţele din stâncă 
se potrivesc doar cu verbe conjugate la timpul trecut și cu vremea de poveste a lui „A fost 
odată”? Lăsând întrebarea să plutească în aer, fără să ne aruncăm din prima să-i potrivim un 
răspuns, mai străbatem câteva sute de metri din sat. Casele se înșiră cuminţi doar pe o parte 
a șoselei, cealaltă find mărginită de culmea verticală și bolovănoasă. Găsim primul localnic, 
în faţa unei porţi, și omul, auzind ce căutăm, ne îndreaptă mai spre centrul satului. Așadar, 
tot înainte, scrutând cu privirea fiecare metru de stâncă ce ar putea ascunde o altă pivniţă. 
Dacă nu aici, poate după cealaltă curbă, iar dacă nici acolo, poate după următoarea. În acest 
ritm susţinut de propriile încurajări, descoperim pivniţa. E mare, cu o ușă dublată de un 
grilaj de fier ce stă dat în lături. Lumina se strecoară șovăielnic înăuntru, descoperind raf-
turi întregi de-a lungul pereţilor. Sunt acele „stelăji” pe care le avea fiecare casă bătrânească 
din Sălaj și pe care gospodinele aliniau odată ulcioarele și blidele de ceramică. „Recuzita” 
bucătăriei, mai exact, ne spunem zâmbind în timp ce pătrundem în răcoarea încăperii de 
nici patru metri pătraţi. Și acolo, surpriză! Lucioase, în nuanţele calde de maroniu, câteva 
vase de lut stăpânesc raftul cel mai de sus al unei stelăji. Sunt cel de-al doilea cadou pe care 
ni-l face peretele de piatră și lut și parcă vasele sunt lucrate chiar din argila aceea galbenă 
închis cu care e spoită tavanul pivniţei. În jur, o mulţime de nimicuri pe care gospodina a 
decis să le ţină la răcoare: borcane, pachete de carton și vreo două, trei mere. 

Încântaţi să vedem că pivniţa este folosită, revenim pe asfaltul ce pare că nu mai are 
mult până să se lichefieze în căldura amiezii. Vizita noastră inopinată a trezit atenţia uni 
bărbat tânăr, ce meșterea la un autoturism parcat la câţiva metri mai încolo. După salutu-
rile de rigoare, aflăm că e nepotul proprietarei pivniţei. „Mătușa este aici, în această casă, 
o putem chema dacă vreţi să povestiţi cu dânsa”, spune bărbatul și nici nu apucăm bine să 
încuviinţăm, că a și strigat peste gard dupa mătușa Ileana. 

A trecut peste ea cutremurul din ‘77

Femeia cunoaște pivniţa de zeci de ani. Când s-a măritat în acest sat, venită dintr-o 
localitate învecinată, a găsit pivniţa cuibărită în pântecele stâncii și fiind parte integrantă din 
cotidianul familiei socrilor. Bâtrânii sunt cei care au săpat-o, cu peste 50 de ani în urmă, pen-
tru a-și pune la adăpost bucatele de arșiţa zilelor lungi de vară. „Așa am prins-o și de la ei am 
învăţat să o folosesc. În fiecare toamnă, punem aici cartofii, lăzile cu mere, butoiul cu curechi 
murat. Până și borcanele cu murături stau bine în pivniţă. Că e tare răcoroasă”, ne spune mă-
tușa Ileana, privind spre încăperea din peretele vertical. E așa de trainic făcută, încât culmea 
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nu se prăvale și nu se surpă, iar din cuvinte răzbate un ușor aer de mulţumire tihnită, cum nu-
mai la sat poţi întâlni. Totuși, aducerile aminte surprind un moment de grea încercare peste 
care a trecut pivniţa și toţi locuitorii satului. „Era la cutremurul din ’77. Tot peretele ăsta de 
stâncă s-a clătinat, gemea din rărunchii și cădeau bolovani. A venit culmea peste noi. A fost 
tare, tare rău, ne-am speriat cumplit. Atunci pivniţa a intrat în pământ. O înghiţea pământul, 
s-a afundat în jos, iar acoperișul și tavanul s-au prăbușit peste grinzile rupte”, își amintește 
femeia. Tot socrii ei sunt cei care au reclădit-o, cu aceeași migală cu care au scobit-o în cul-
mea dealului și întâiași dată. Și cu aceeași știinţă ancestrală care le spunea că, odată reclădită, 
încăperea răcoroasă va fi lucrul care va dăinui ca un arc peste timp mulţi ani după ce ei vor fi 
trecut în cealaltă lume. „Și cu toate că pare stâncă, dealul ăsta al nostru e de fapt făcut dintr-un 
lut gros. E un mal de pământ și mai sus e piatră. Chiar și pivniţa e săpată în malul de argilă, nu 
în piatră”, ne descifrează mătușa Ileana taina neștiută a pivniţelor de la Cliţ.

Trainice și rezistente după zeci de ani

De-a lungul satului, în măruntaiele culmii ce străjuiește șoseaua, mai sunt și alte piv-
niţe care au rezistat de-a lungul vremii. Localnicii, însă, au renunţat să le mai folosească, 
iar cea aflată în proprietatea mătușii Ileana este singura din sat care încă nu și-a uitat rostul 
pentru care a fost creată. La câteva sute de metri mai spre centrul localităţii, o altă pivniţă 
stă cu ușa închisă. Și ea e amplasată la umbră, sub crengile verzi ale copacilor. În jur miroase 
a turbă și a pământ reavăn de codru. Ușa grea, înaltă cât un stat de om, închide o intrare 
spre o altă lume, populată cândva de gospodine ce ţineau la loc ferit de soare bucatele de 
peste an. Proprietara acestei scorburi artificiale nu e acasă, iar în ușa locuinţei stă proptită 
o mătură, semn că nu ai de ce să intri. „E plecată după ciuperci, de dimineaţă bună”, ni se 
strigă de peste gard. De la vecini aflăm că pivniţa nu mai e folosită de câţiva ani, deși e încă 
trainică și rezistentă. Tot bătrânii sunt cei care au săpat dealul pentru a o crea, pe la jumă-
tatea secolului trecut, ne spun vecinii. Mai multe putem afla, însă, doar dacă o așteptăm pe 
stăpână, plecată pe cărările codrilor în căutare de ciuperci. 

Pivniţele marca Cliţ vs. Indesit și Arctic

Nu avem timp de aștept. Trebuie să ne întoarcem în oraș, unde timpul nu are răbdare 
cu oamenii, deci nici cu noi. Ne spălăm ușor mâinile în apa izvorului ce șipotește la nici 
cinci metri de pivniţă și vine din măruntaiele culmii verzi. Acum, că ne-am răcorit măcar 
pentru câteva minute, mai aruncăm o privire pivniţei. E mută, cu gura pecetluită de ușa 
groasă, din lemn învechit. Cine știe cât va mai dura acest obicei de a încredinţa spre păs-
trare alimentele necesare traiului unui deal argilos, ce era frigiderul secolelor trecute? Cine 
poate spune cât va mai trece până și mătușa Ileana va da aerul răcoros al pivniţei pe servi-
ciile moderne ale unui Indesit sau Arctic? Singur timpul își poate permite un răspuns, dar 
nu acum. Ci mai încolo, peste niște bucăţi de vreme, peste niște generaţii noi, ce vor trebui 
să aleagă între beneficiile noului și trăinicia lucrurilor ancestrale, fie ele materiale sau nu. 

Magazin Sălăjean, 20 iulie 2010
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Alexandru Koller - sălăjeanul care a marcat 
împotriva marelui Real, chiar pe „Santiago 
Bernabeu”
În perioada 1975 - 1979, Alexandru Koller a evoluat și la echipa naţiona-
lă a României, fiind coleg cu Rică Răducanu, Mircea Lucescu, Ladislau 
Boloni și Anghel Iordănescu 

Sălăjean de origine, din Cehu Silvaniei, Alexandru Koller, a rămas în istoria fotba-
lului românesc, în special prin golul marcat în urmă cu 28 de ani, împotriva marelui Real 
Madrid, chiar pe “Santiago Bernabeu”. Provine dintr-o familie de fotbaliști și iubitori ai 
“sportului rege”. “Fraţii tatălui meu jucau la echipa din oraș, Silvania Cehu Silvaniei. Tatăl 
meu a fost antrenor și jucător, iar mama mea a fost președinte la Cooperativa Agricolă 
Progresul, conducând în același timp și clubul. În aceste condiţii, nici eu nu puteam să stau 
departe de fotbal”, își amintește Koller. 

Cel mai bun jucător din România, în campionatul liceelor

 Alexandru Koller a făcut școala generală în orașul natal, după care a urmat Liceul 
Teoretic nr. 1 Zalău, actualmente Colegiul Naţional Silvania, avându-l ca diriginte pe 
Nicolae Teudean. “A fost cea mai frumoasă perioadă din viaţa mea. Am fost foarte apreciat 
la Zalău. Era o altă mentalitate atunci”. Pe perioada liceului a evoluat la Dinamo și Unirea 
Zalău. “La Cehu Silvaniei am jucat la juniori, în Campionatul Regional iar când am venit la 
Zalău am promovat direct la seniori, în Divizia B. Președintele clubului era Vasile Ștreang”. 
Cu echipa liceului a participat la campionatul naţional interliceal, câștigând locul întâi. A 
devenit golgeterul competiţiei, fiind desemnat și cel mai bun jucător-elev din România. 
“Îmi amintesc foarte bine că în finală am bătut cu 5 - 0 Liceul Teoretic 27 București, iar eu 
am marcat patru goluri. Am fost desemnat golgeterul campionatului, dar și cel mai bun 
jucător-elev din România. Toţi mă simpatizau”, rememorează Koller. 

A debutat în Divizia A împotriva Rapidului

După terminatea liceului, Alexandru Koller s-a transferat la ASA Târgu Mureș, echi-
pă la care a debutat în Divizia A, împotriva Rapidului. “Aici am vrut să fac și Facultatea 
de Educaţie Fizică și Sport, însă nu am promovat examentul”. S-a transfersat pe urmă la 
FC Baia Mare, în 1973, la insistenţa fratelui său, Ștefan, în orașul de pe malul Săsarului 

Marius Morar
Magazin Sălăjean
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absolvind și Facultatea de Inginerie, Secţia metalurgie. “Fratele meu, cu care am fost coleg 
și la echipa din Zalău, jucase deja la Baia Mare. M-am simţit bine și am decis să devin și eu 
maramureșean. Pe atunci erau condiţii bune la Baia Mare și pentru a face facultate, dar și 
pentru a face fotbal de performanţă”. 

A refuzat în repetate rânduri Dinamo, Steaua și Craiova

Pe vremea când evolua la formaţia maramureșeană, Koler a avut posibilitatea să se 
transfere la cluburi cu renume în fotbalul românesc, dar a refuzat în dese rânduri să se des-
partă de FC Baia Mare, chiar dacă era vorba de Steaua, Dinamo sau Craiova. “În perioada 
respectivă, am fost ofertat de mai multe ori de Dinamo, Steaua și Craiova, dar am decis să 
rămân la Baia Mare. Am zis că, decât să fiu servitor la oraș, mai bine să fiu șef la sat”, preci-
zează zâmbind fostul fotbalist. 

Cinci meciuri oficiale cu echipa naţională

Chiar dacă a refuzat de mai multe ori Dinamo și Steaua, sălăjeanul Koller tot nu a 
scăpat de capitală, fiindcă timp de patru ani a fost convocat la echipa naţională a României. 
Aici i-a avut ca și colegi, printre alţii, pe Rică Răducanu, Sătmăreanu II, Ladislau Boloni, 
Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu. Sub tricoul echipei naţionale a jucat mai multe me-
ciuri amicale, dar și cinci partide oficiale. În 1976 a evoluat împotriva Iranului, în 1978, 
împotriva Poloniei, iar în 1979, împotriva Germaniei de Est, Poloniei și URSS-ului. 

Reușita de pe “Santiago Bernabeu”, în topul celor mai frumoase 
goluri ale sezonului

Pentru Alexandru Koller, anul 1982 a însemnat perioada de glorie în cariera sa de 
fotbalist. Avea să evolueze cu FC Baia Mare în Cupa Cupelor. “Am pierdut în finala Cupei 
României cu scorul de 3 - 2 în faţa echipei Dinamo, pe fostul <23 August>, însă, cum 
Dinamo câștigase în acel an eventul, am avut norocul să evoluăm în Cupa Cupelor, unde 
am întâlnit în primul tur Realul”. În manșa tur, la Baia Mare, meciul s-a încheiat nedecis, 
0 - 0, iar returul a fost câștigat de spanioli cu scorul de 5 - 2. Totuși, băimărenii au condus pe 
“Santiago Bernabeu” timp de 40 de minute, după reușita din minutul 12 a lui Koller. “Mai 
aveam obiceiul să șutez la poartă de la distanţă și la fel am încercat și în acel meci. Am tras 
de la aproximativ 30 de metri și am marcat. Cu acel gol am fost inclus și în topul celor mai 
frumoase goluri ale sezonului”, ne-a mărturisit sălăjeanul care a mai evoluat pe stadioane 
ca Marcana sau Wembley. 

A renunţat la fotbal din cauza căsătoriei?

În 1983, la numai un an de la acel gol marcat împotriva echipei Real Madrid, Alexandru 
Koller a decis să se retragă din activitatea fotbalistică, deși avea doar 30 de ani. “M-am retras 
în plină glorie. Întotdeauna este bine să ieși pe ușa din faţă, nu pe cea din dos. Imediat după ce 
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m-am retras m-am și căsătorit. Poate, acesta a fost și unul dintre motivele pentru care nu am 
mai vrut să joc fotbal. Nu-mi pare rău că m-am retras și nici că am rămas la Baia Mare, fiindcă 
m-am realizat din toate punctele de vedere”, spune fostul fotbalist care în urmă cu 14 ani a pus 
bazele unei fabrici de cherestea în Baia Mare. Deși s-a retras din activitatea de jucător, Koller a 
rămas în continuare la FC Baia Mare, ocupând funcţia de vicepreședinte până în 1984, când 
a fost demis din motive politice. “M-au demis pentru că am refuzat să mă înscriu în Partidul 
Comunist”, explică acesta. După Revoluţie a revenit la clubul băimărean, unde, timp de șase 
ani a fost președintele și unicul finanţator al FC Baia Mare. 

Fotbalul românesc, în regres

În final, Alexandru Koller a făcut o și paralelă între fotbalul anilor ‘70 - ‘80 și cel ac-
tual. Acesta a lăudat nivelul actual al fotbalului internaţional, însă nu a ezitat să afirme că 
fotbalul românesc este în regres. “Pe vremea mea era un alt nivel, un alt ritm și o altă spec-
taculozitate. Fotbalul internaţional este acum mai spectaculos. Este un fotbal plăcut. Din 
păcate, nivelul fotbalului românesc a scăzut în ultimii ani”, a încheiat fostul fundaș, în opi-
nia căruia, cel mai bun jucător al tuturor timpurilor rămâne Pele.

Magazin Sălăjean, 10 iunie 2010

Gheorghe Tadici, manager HC Zalău:

„Dacă echipa retrograda în urmă 
cu patru ani, azi nu mai vorbeam 
de handbal la Zalău”

Revenit la HC Zalău în 2008, după doi ani 

în care a fost antrenor la Oltchim Râmnicu 

Vâlcea, dar şi după alţi 35 petrecuţi în oraşul 

de la poalele Meseşului, Gheorghe Tadici a 

reînceput, pentru a şaptea oară reconstrucţia 

echipei. Una care avea să dea roade după nu-

mai două sezoane, Zalăul reuşind în această 

vară calificarea  în cupele europene cu cel mai 

tânăr lot din Liga Naţională. 

Reporter: În urmă cu patru ani, cu Ioan Gherhardt pe bancă, mergeam la turneul de 
baraj pentru rămânerea în Liga Naţională, iar acum, deşi lotul a fost mai subţire ne-am calificat 
în cupele europene. Care ar fi secretul acestei reveniri?

Gheorghe Tadici: A fost un moment dificil atunci, când s-au pierdut patru jucătorare şi 
s-a pierdut o conduită de pregătire. Echipa de atunci a fost într-adevăr mai valoroasă, cu Tolnai 
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în poartă, cu Raluca Ivan, cu Dana Crap, jucătoare cu experienţă, însă se întâmplă asemenea 
căderi. Este adevărat că nu ne gândeam atunci că ajungem la turneul de baraj. Totuşi, este bine 
că s-au salvat. Am fost şi eu lângă ele din urmbră, fiindcă ştiam care ar fi repercusiunile dacă s-ar 
fi retrogradat. Probabil, azi nu mai vorbeam de o echipă de handbal la Zalău. E mai puţin de 
vorbit despre un secret al revenirii, fiindcă aşa cum spuneam, multe jucătoare dintre cele care 
au fost atunci nu mai sunt. Mă bucur însă că majoritatea au fost înlocuite numai cu jucătoare 
tinere şi foarte tinere. Unde e vorba de tinereţe, în primii ani de seniorat este vorba de progres 
şi de o creştere valorică individuală şi, implicit, a echipei. 

Rep.: Credeaţi la început de sezon că veţi obţine o calificare în cupele europene cu cea 
mai tânără echipă din Liga Naţională?

G.T.: Analizând ceea ce a fost în sezonul trecut, adică în primul an de la revenirea mea 
pe bancă, când s-a închegat un nucleu şi s-a revenit pe o linie şi o mentalitate de performanţă şi 
nu doar de participare cum s-a întâmplat înainte, am sperat în permanenţă. Eu, prin structura 
mea profesională, cred că se poate întâmpla mâine mai bine decât azi. Chiar dacă la începutul 
sezonului trecut am luat patru jucătoare care erau încă junioare, am crezut în puterea de luptă a 
unei echipe tinere, bine pregătită fizic, ceea ce avea să ducă şi la creşterea conţinutului psihic la 
fiecare jucătoare. Ştiam că va fi foarte greu să obţinem o calificare în cupele europene, fiind cea 
mai tânără echipă din Liga Naţională. Dar, într-un acord tacit între noi, respectiv antrenor şi 
jucătoare, fără să facem declaraţii şi să atragem atenţia asupra intenţiilor noastre ne-am propus 
să depăşim o serie de echipe cu loturi indiscutabil mult mai valoroase, dar să trecem şi peste 
animozităţile care, din păcate se întâmplă în campionat, nu atât în teren, cât în afara lui. 

Rep.: Cu puţin noroc, HC Zalău putea obţine chiar medaliile de bronz. Unde credeţi că 
s-a pierdut locul trei?

G.T.: Locul patru ne-a mulţumit, a fost un obiectiv care a depăşit ceea ce a stabilit toată 
conducerea clubului. Stând puţin şi privind înapoi, sigur că puteam obţine şi medaliile de 
bronz, pe care eu, de fapt le consider ca şi câştigate, având în vedere că am pierdut la golaveraj, 
într-un meci la Constanţa, în care, protagonişti au fost arbitrii. Acolo am pierdut locul trei, dar 
nu numai. Am avut un meci pierdut în ultimele secunde la Reşiţa şi un punct ar fi însemnat 
foarte mult la fel ca la Buzău, unde, de asemenea, puteam să câştigăm. Era normal dacă făceam 
un punct chiar şi la Cluj, în ultimele etape. N-a fost să fie, dar eu le consider pe fete, prin modul 
în care au abordat campionatul, chiar medaliate cu bronz. 

Rep.: Dacă ar fi să faceţi o analiză a jucătoarelor, care ar fi handbalista cu cel mai mare 
aport în acest sezon?

G.T.: Mi-am şi făcut o analiză a jucătoarelor şi a rezultat faptul că au fost cel puţin patru 
jucătoare care au avut un aport important pe parcursul campionatului. Când poarta ne-a ţinut, 
şi ne-a ţinut în proporţie de 90 la sută din campionat, lucrurile au decurs bine. Atâta timp cât pe 
fondul unei prestaţii bune a portarului apărarea a funcţionat, au venit şi rezultatele. Nu aş vrea 
să nominalizez o jucătoare, pentru că, din punctul meu de vedere nu a fost o anumită jucătoare 
care să se desprindă decisiv. Au fost jocuri foarte bune de apărare, de unde s-au recuperat 
multe mingi şi s-au creat acţiuni de contraatac şi de atac poziţional din care au rezultat goluri 
importante. 

Rep.: Ce a avut Zalăul în plus faţă de Baia Mare în derby-ul pentru Europa, din 
ultima etapă?
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G.T.: Zalăul a avut o evoluţie în nota generală din ceea ce s-a întâmplat în peste 70 la sută 
din jocuri, pe parcursul campionatului. A fost un meci din care o singură echipă putea merge 
în cupele europene, însă trebuie spus că ele au avut şi şansa egalului. Cred că am avut un plus la 
toate capitolele. Fiecare jucătoare s-a autodepăşit. Noi am fost mai motivaţi de şansa care ni s-a 
ivit, de a juca în cupele europene. Eu spun că jocul a fost dominat de HC Zalău din punct de 
vedere tactic. Un argument este faptul că principalele lor “guri de foc” au fost anihilate total în 
atac, iar în faza de apărare a lor am găsit cele mai bune soluţii de finalizare. Sigur că mai e nevoie 
şi de şansă. Nu pot spune că nu am avut şansă.

Rep.: Cât de mult a contat absenţa Danei Băbeanu în partea a doua a campionatului?
G.T.: Absenţa Danei Băbeanu, care ne-a lăsat practic pentru ultimele 17 etape din cauza 

unei accidentari stupide într-un joc amical a contat foarte mult. A ieşit interul dreapta, iar noi 
am jucat cu improvizare pe acel post aproape tot campionatul. Am folosit o extremă, Dana 
Molfea, pe care o felicit pentru modul în care şi-a făcut treaba acolo. Ea a evoluat pentru prima 
dată pe acest post o perioadă atât de lungă. Aceasta a demonstrat că este o jucătoare complexă, 
care poate să joace pe mai multe posturi, de fapt, ceea se se vrea şi spre ceea ce se tinde astăzi 
în handbalul modern. Dacă îşi va reveni, pe Dana Băbeanu o consider cel mai bun transfer din 
această vară.      

Rep.: Există vreo jucătoarecare care este la final de contrat cu HC Zalău?
G.T.: Au fost jucătoare la final de contract, însă le-am prelungit contractele la care m-au 

interesat. De fapt, au fost două mai importante: Georgiana Ciuciulete şi Mirela Nichita. 
Rep.: Aţi declarat că veţi întări lotul în această vară cu câteva jucătoare. V-aţi gândit la 

numele acestora?
G.T.: Fiecare antrenor îşi doreşte să aibă în lot cât mai multe jucătoare de valoare, care 

să-i dea cât mai multe soluţii în timpul jocului. Am analizat foarte bine evoluţia şi parcursul 
din campionatul trecut şi ştim unde am avut neajunsuri şi lacune. Din păcate, transferurile 
acestea nu depind doar de dorinţă. Trebuie să ai şi posibilităţi ca să le faci. Ne-am gândit la 
câteva jucătoare, însă fondul de handbaliste valoroase din România este foarte restrâns. Peste 
60 la sută din jucătoarele bune sunt la Oltchim Râmnicu Vâlcea, datorită unor condiţii şi 
salarii mai mult decât triple faţă de ale noastre. Dacă e să transferăm jucătoare, transferăm 
doar handbaliste tinere sau ale căror calităţi nu au fost exploatate la alte echipe. Însă, împreună 
cu Comitetul Director, consider că echipa a făcut un campionat bun şi nu cred că e cazul să 
fac schimbări doar de dragul schimbărilor. Consider că trebuie să le dăm şansă jucătoarelor 
tinere. Datorită faptului că avem multe jucătoare tinere care au posibilitate de a creşte în 
valoare şi echipa poate să crească. În atari condiţii nu-mi doresc în lot mai mult de 16 jucătoare, 
maximum 18 cu eventualele junioare cu dublă legitimare la CSS Zalău, a cărei menire este de 
a creşte junioare şi a le promova spre echipa de senioare. Mă gândesc în continuare la Adina 
Mureşan care, datorită faptului că s-a pregătit în acest an cu echipa de senioare, şi-a corectat 
foarte mult tehnica. S-a lucrat mult cu ea la individualizare. Acum a fost convocată la lotul 
naţional de junioare, la fel ca Roxana Rob. Sunt două jucătoare care au posibilitatea să crească 
în valoare, alături de Andrada Trif şi Crina Ailincăi. Pe viitor, aştept mai mult de la Florina 
Ţurcaş, care sper să “explodeze” şi, totodată, cred în continuare că Viscreanu poate să aibă o 
tresărire de orgoliu la calităţile ei motrice pe care le are, dar mai ales somatice. Dacă ar elimina 
frica de contact cu adversarul ar putea deveni o jucătoare bună. 
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Rep.: Am observat că nu sunteţi adeptul jucătoarelor tinere. Care ar fi motivul?
G.T.: Nu pot spune că nu sunt adeptul jucătoarelor străine, dar m-ar interesa o jucătoare 

străină care să aducă un plus echipei şi care să fie peste jucătoarele care le avem. Pentru a avea 
însă o asemena jucătoare ar însemna să se facă un contract foarte mare. Mi-aş dori la echipă o 
astfel de jucătoare, dar nu avem posibilităţi. 

Rep: La o zi după despărţirea lui Radu Voina de Oltchim aţi făcut o vizită echipei 
campioane, fapt pentru care multă lume credea că veţi prelua din nou formaţia din Zăvoi. 
Dacă vi s-ar propune, aţi accepta o nouă ofertă de la Vâlcea?

G.T.: Nu am făcut o vizită echipei campioane. Întâmplarea face că pentru data de 4 iunie 
era convocat Consiliul de Administraţie la Bucureşti şi e normal ca în 3 să merg la Bucureşti. 
La Vâlcea îl am pe fostul meu secund, prieten şi fost coleg de facultate, Popa Seviştean, cu care 
am discutat pe drum şi de regulă mă opresc pe “variantă”, niciodată nu intru prin oraş. La fel s-a 
întâmplat şi acum, în drum spre Bucureşti m-am oprit să mă întâlnesc cu el. Nu înţeleg de ce 
ar trebui să stăm ascunşi. Speculaţiile noastre balcaniste au funcţionat, iar un anume ziarist de 
la presa centrală care scrie de aproximativ 15 - 20 de ani la comandă a profitat şi a dezinformat 
în totalitate cititorii. Aşa cum am mai spus, nu cred că pentru a ajunge la Bucureşti trebuie să 
merg prin Moldova doar de dragul altora. Este un drum cu care sunt obişnuit. Până la urmă nu 
cred că trebuie să dau socoteală cuiva de ce trec printr-o localitate oarecare. Nici vorbă să plec la 
Vâlcea. Am dat mâna la Zalău cu nişte oameni serioşi, iar unora chiar le port un respect deosebit. 
Este vorba de o încredere reciprocă. Nu se pune problema de a pleca decât, poate printr-o forţă 
majoră de la Zalău, indiferent de ce propuneri aş avea, chiar şi de la Oltchim. Satisfacţia muncii 
de aici, din acest an, respectând anumite proporţii, pot să spun că a fost sinonimă cu cea de la 
Oltchim. Nu numai banii îţi creează satisfacţii morale. Mă simt foarte bine aici, la Zalău, unde 
am încheiat în această vară 35 de ani de activitate, plus cei doi de la Vâlcea. 

Rep: Ce părere aveţi de faptul că se caută tot mai mult antrenori străini? Chiar nu sunt 
antrenori valoroşi în ţară?

G.T.: Nu am nimic cu antrenorii străini, însă după cum s-a văzut, în România au venit 
şi au plecat. Cel puţin la fete au însemnat eşecuri, fie dacă vorbim de Goran Kurteş de la 
Tomis Constanţa, fratele lui Zoran, care a decedat, de Muller sau de Rimanic, care au fost pe 
la Rulmentul sau Oltchim. Moda antrenorilor străini este o modă de mercenariat, deliberat 
provocată şi dintr-o parte şi din alta. Atât antrenorii, cât şi jucătorii şi-ar găsi echipe în ţara lor 
dacă ar avea valoare. Sunt însă antrenori care la ei în ţară nu sunt solicitaţi, dar îi descoperim 
noi în România. În spatele acestor lucruri stau impresarii şi o parte dintre preşedinţii de 
cluburi care au interesul de a face nişte contracte incorecte. Antrenorii români, cel puţin la 
fete, dar şi la băieţi sunt cei care au adus rezultate pentru ţară. Cel puţin la nivel de junioare, 
unde se lucrează în condiţii foarte precare, pot spune că antrenorii români sunt eroi. Fac o 
muncă pe care antrenorii străini nu sunt în stare să o facă, indiferent de unde vin. Ei pot să facă 
performanţă numai acolo unde contractele sunt mari, de două, trei ori mai mari decât la ei. 
Plus că fac contractele numai cu avocaţi, pentru ca atunci când sunt daţi afară să-şi poată încasa 
toţi banii pe aşa-zisa “cale amiabilă”. 

Rep.: Calificarea Zalăului într-o cupă europeană credeţi că va atrage mai mult interes 
pentru jucătoare din partea selecţionerului Radu Voina?

G.T.: De regulă, evoluţiile echipelor în cupele europene atrag atenţia selecţionerilor. Nu 
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ştiu dacă Radu Voina se va orienta spre o jucătoare de la noi în perioada imediat următoare, 
dar sunt sigur că jucătoare de la Zalău vor începe să facă parte din echipa naţională, cu voia sau 
fără voia unora. Majoritatea sunt tinere şi va fi nevoie de infuzie. Noi avem la ora actuală cea 
mai bătrână echipă din Europa.  

Rep.: Cum vi se pare grupa de la Campionatul European, cu Spania, Danemarca 
şi Serbia?

G.T.: La prima vedere, grupa este una echilibrată. Danemarca şi Spania au făcut 
schimbul de generaţii. Cu excepţia ultimelor două ediţii de Campionat Mondial şi European 
când a câştigat la un gol, două cu noi, Spania a pierdut cam tot timpul la diferenţă de scor cu 
România. Şi la Campionatul Mondial din 2007 au fost 11 goluri, după ce la un moment dat 
am condus şi cu 13, 14 goluri. Danemarca are atuul că joacă acasă, iar Serbia a “căzut” după 
2007. Avem şanse să ne calificăm, indiscutabil, în grupa următoare. Aştept totuşi un rezultat 
promis la predarea mandatului meu, când locul patru la Campionatul Mondial a fost apreciat 
ca un semieşec. Aştept un rezultat în acest ciclu olimpic, în care echipa României să intre 
între primele patru echipe la un turneu final şi, totodată, o calificare la Olimpiadă, aşa cum s-a 
întâmplat în ciclul precedent.  

Rep.: Trebuia făcut până acum schimbul de generaţii sau se poate începe de acum înainte?
G.T.: Răspunsul îl pot da cele 10, 11 echipe naţionale din Europa şi din lume, inclusiv 

Coreea sau Brazilia. Chiar şi ele au făcut schimbul de generaţii care, de fapt, trebuie făcut după 
fiecare ciclu olimpic. Din păcate, noi nu l-am făcut.

Rep.: Revenind la echipa de club, în cât timp vedeţi echipa Zalăului din nou campioană?
G.T.: Atunci când vom avea, să spun în procente, 50 la sută din ceea ce este actuala 

echipă campioană. Nimeni nu mai vine la Zalău pentru ochii lui Tadici sau a vreunei persoane 
din oraş. Când vom putea investi în cinci, şase jucătoare valoroase ne vom putea bate la titlu. 
Dacă jucătoarele care au plecat la Vâlcea s-ar fi întors la Zalău, ne puteam bate la campionat 
chiar din sezonul viitor. 

Rep.: La final, un mesaj pentru publicul zălăuan.
G.T.: În primul rând le urez sănătate, să treacă peste problemele crizei şi, cu toate 

neajunsurile care sunt în această perioadă, să fie optimişti, iar când timpul le permite să fie 
alături de echipele de performanţă din municipiu. Se fac eforturi atât din partea sportivilor 
şi a tehnicienilor, cât şi din partea conducerilor pentru a le oferi un spectacol cât mai agreabil 
şi a-i trimite de la sală cât mai mulţumiţi. Cu această ocazie, doresc să adresez  un mesaj de 
mulţumire toturor celor care au fost alături de echipă, mai mult sau mai puţin: Consiliului 
Judeţean Sălaj, Primăriei şi Consiliului Local Zalău, dar şi numeroşilor sponsori pe care îi 
avem: Ceramica, Riposta&Ritorsa Şimleu Silvaniei, Măgura Şimleu Silvaniei, Grupului Simex 
Şimleu Silvaniei, Inserco, Ady Com, Comigex, Vidalis Holding, Complex Severus, Hotelul 
Porolissum, Centogroup, BrilliantPlaza, Hanul Drumeţilor, Group Metal Trading SRL Zalău 
şi Salvosan Ciobanca. Le mulţumesc tuturor pentru eforturile făcute şi sper să rămână alături 
de noi. Cred că putem obţine rezultate bune în continuare, astfel încât să fim buni mesageri şi 
reprezentanţi ai oraşului şi ai judeţului pe plan intern şi european.    

Magazin Sălăjean, 21 iunie 2010
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Tiberiu Marc, omul care a „resuscitat” 
voleiul zălăuan 

Președintele Consiliului Judeţan (CJ) Sălaj, Tiberiu 
Marc, are un aport important în performanţa obţinută du-
minică seara de CS Remat Zalău. Practic, el a fost omul 
care la începutul anilor 2000 a „resuscitat” voleiul sălăjean, 
iar după alegerea sa în fruntea Consiliului Judeţean, înce-
pând cu anul 2005, instituţia pe care o conduce și în pre-
zent s-a implicat din ce în ce mai mult în acest fenomen. 
„Voleiul masculin zălăuan are o tradiţie care a însemnat și 
performanţe la cel mai înalt nivel: campioană naţională, 
vicecampioană naţională și câștigătoare a Cupei Balcanice 
intercluburi. La începutul anului 2000 a apărut însă o sin-
copă și echipa s-a destrămat. Jucătorii au părăsit Zalăul, 
cei mai mulţi spre echipele bune ale momentului, Tulcea 
și Dinamo București. A demarat un drum anevoios în 
Divizia B, cu destule greutăţi, mai ales legate de susţinerea financiară. Au fost mai multe încer-
cări de a-i convinge pe cei care conduceau marile firme de la acea vreme să participe la susţi-
nerea financiară. La început au fost însă mai multe idei, decât intenţii directe. Printre cei mai 
importanţi oameni care au înţeles legătura directă dintre construcţia echipei și nevoia acută de 
fonduri a fost Liviu Ciupe”, își amintește Tiberiu Marc. 

2005, un nou început

Deși s-a reușit promovarea în Divizia A, echipa nu a putut fi susţinută, iar în anul 2004 
Elcond Remat Zalău retrograda în Divizia B. Însă în anul imediat următor, Rematul avea să 
termine pe primul loc în Seria Vest a Diviziei A2, promovând direct pe prima scenă. “Începând 
cu anul 2005, odată cu implicarea Consiliului Judeţean în finanţare, am convenit și cu Primăria 
Zalău și cu cei din conducerea Remat Invest să găsim o formulă de asociere care să asigure o 
constanţă în finanţare. Performanţele au crescut, însă, după mai multe încercări cu jucători 
români, am ajuns la concluzia că, din păcate, în România au rămas destul de puţini jucători 
valoroși. Și aceștia avea, contracte la echipele mari. Astfel, am început să căutăm jucători în 
străinătate, în special în Serbia. La un moment dat, ne-am despărţit și de antrenorul Mircea 
Spătăcean, care, deși un tehnician bun, nu a reușit să obţină performanţa pe care am așteptat-o. 
Am apelat la un sârb, care a reușit să ducă echipa în primele patru și, din iarnă am adus actualul 
antrenor și câţiva jucători care au completat lotul”, povestește președintele CJ. 

“Actualul lot ar trebui păstrat”

Remat Zalău s-a calificat și în sezonul trecut în play-off-ul Diviziei A1, însă a pierdut 
podiumul după ce a cedat, la Zalău, în faţa celor de la Piatra Neamţ. Tiberiu Marc spune că ra-
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tarea podiumului a fost cauzată de labilitatea psihică a echipei. “Am avut un retur bun în 2009, 
dar am ratat podiumul acasă. Cred că, mai degrabă din cauza labilităţii psihice a lotului. Am 
pierdut cu Piatra Neamţ un meci decisiv la Zalău“. 

Despre actualul lot al Rematului, Tiberiu Marc a precizat că este unul omogen, care ar 
trebui păstrat și din sezonul viitor. „În încercările făcute de-a lungul anilor, am schimbat o bună 
parte din echipă, iar acum s-a ajuns la un lot omogen, care merită să fie menţinut. Sunt și câţiva 
tineri foarte buni, care au jucat mai puţin, cărora le prevăd un viitor în voleiul românesc. S-a 
dovedit valoarea echipei în primele trei turnee din play-off. Băieţii au demonstrat că au capa-
citatea de a se mobiliza în meciurile decisive, iar victoriile din cele trei turnee ne-au adus titlul 
de campioană“. 

„Acest titlu ar trebui să fie o emulaţie a tinerilor în volei“

Președintele CJ este de părere că, principalul câștig îl reprezintă readucerea echipei ză-
lăuane în prim-planul voleiului masculin românesc, însă câștigarea titlului ar trebui să fie și o 
emulaţie a tinerilor în volei. „Principalul câștig ar fi readucerea Rematului în prim-planul volei 
masculin românesc. Bucuria iubitorilor de volei de a-și revedea echipa favorită campioană. De 
fapt, publicul a avut un rol extraordinar în victoriile de la Zalău. Mulţi au fost prezenţi și în tur-
neul de la Dej. Eu aștept momentul acesta ca o emulaţie a tinerilor în volei. Sunt câţiva jucători 
talentaţi, 3 - 4 chiar foarte buni, care au șanse de a juca la cel mai înalt nivel dacă se vor antrena 
în continuare cu seriozitate. Echipa din Șimleu ar putea fi o bună <trambulină> pentru juniori. 
Există acolo un public minunat și oameni care susţin voleiul“.

„Ar fi păcat ca acest succes să fie singular“

Tiberiu Marc este de părere că performanţa obţinută duminică seara de Remat Zalău ar 
trebui să se repete și în sezonul viitor al Diviziei A1. „După o muncă susţinută și perseverentă, 
am ajuns din nou în vârf, unde eram în urmă cu 11 ani. În sport, ca și în viaţă, e mai ușor să 
ajungi în vârf decât să te menţii acolo. Dar cred că cei care conduc acum destinele clubului știu 
ce să facă pentru a aduce noi performanţe în voleiul masculin zălăuan. Victoriile aduc victorii. 
Ar fi păcat ca succesul din acest an să rămână unul singular”. 

“Nu trebuie uitaţi oamenii care au făcut în trecut eforturi pentru susţi-
nerea echipei”

Președintele Consiliului Judeţean a închieat prin a spune că ar fi nedrept dacă s-ar uita foș-
tii susţinători ai echipei de volei, oameni care de-a lungul anilor eforturi pentru a spijini într-un 
mod sau altul echipa. “Ar fi nedrept dacă am uita niște oameni care de-a lungul timpului au făcut 
eforturi și, într-un moment sau altul, rolul lor a fost important. Mircea Dușa și Mircea Ghiurco, 
la începuturi, apoi o parte din jucătorii emblematici ai Zalăului: Aurel Vlaicu, Dănuţ Ciontoș, 
Mircea Abraham și Vasile Ștreang, o perioadă, cât a fost antrenor. Au fost însă și alţi susţinători, 
care, în momentele grele, au pus umărul la susţinerea financiară care era destul de dificilă”. 

Magazin Sălăjean, 21 aprilie 2010
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De astăzi, Chike Onyejekwe joacă la 
echipa campioană

Cunoscutul sportiv zălăuan, Chike Onyejekwe se întoarce, de astăzi, pe terenul de 
handbal, după o vacanţă de o lună și jumătate. Cel care, timp de trei ani, a fost extrema stân-
gă de la CS Știinţa Municipal “Dedeman” Bacău, a semnat pe trei ani, cu HC Constanţa, 
campioana României. Între trecut și așteptări, jucătorul ne-a vorbit despre noua etapă pe 
care se pregătește să o parcugă, la malul mării.

Niciodată să nu spui “niciodată”

Chike, fiu al unui nigerian și al unei românce, a venit pe lume pe data de  9 decem-
brie 1986 în Haţeg, a copilărit în Măeriște, unde a făcut școala generală și a absolvit, li-
ceul la Cluj, la profil sportiv. A urmat cursurile Facultăţii de sport din Iași, și, pe 26 iunie 
2010, a susţinut lucrarea de dizertaţie la masteratul Management și marketing în Bacău. 
Interlocutorul nostru a fost de părere că sportul și managementul se pot “împăca foarte 
bine. E drept că sunt diferite, dar dacă vrei, poţi să le îmbini. De exemplu, poţi lucra ca 
manager la o echipă. Nu acum, mai este timp până atunci”. Chike a admis că nu i-ar dis-
place ipostaza de conducător sportiv și a estimat că “nu știi niciodată ce-ţi rezervă viitorul. 
Niciodată să nu spui “niciodată”. Handbalistul zălăuan nu se vede încă pe postul de an-
trenor. “Trebuie să ai multă răbdare, să cunoști caracterul fiecărui jucător. Au fost multe 
situaţii, în sport, când elevii nu s-au înţeles cu antrenorii. Școala pentru a fi antrenor îmi 
doresc să o fac, pentru că nu se știe ce-mi rezervă viitorul”.

Bacăul a însemnat experienţă și performanţă 

Trecutul lui Chike este marcat de evoluţiile sale, între 2001-2005 la juniori și la seni-
ori în Cluj (la echipa universitarilor), mai apoi, la Iași (între 2005-2007) și la Bacău (între 
2007-2010). Ultima perioadă, cea de la Bacău, așa cum ne-a mărturisit handbalistul, a în-
semnat foarte mult pentru el. “Acolo am cunoscut un colectiv de care nu pot spune decât 
lucruri bune. Și acolo am atins cea mai înaltă performanţă din carierea mea”.

De ce a ales, în 2007, Băcăul, de vreme ce era curtat, la acea vreme, de HC Constanţa? 
“Într-adevăr constănţenii m-au ofertat și când am plecat de la Iași, dar am preferat echipa 
din Bacău, nu pentru că îmi era frică de concurenţă, ci pentru că eram mai tânăr și aveam 
nevoie de multe jocuri, pentru a acumula multă experienţă. Până la 25 de ani acumulezi, iar 
mai pe urmă, pot să zic că un jucător explodează, dacă este foarte experimentat”.

Adela Mureșan
Sălajul European
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Zălăuanul e ...pe val

Din acest motiv, am putea spune chiar că Chike e ...pe val. Este la vârsta la care poate 
atinge mari performanţe și e la cea mai tare echipă. Așteptările sale sunt pe măsură. “Va 
fi o altfel de experienţă, pe care nu am mai trăit-o până acum. Sunt foarte curios și abia 
aștept să înceapă pregătirile. Constanţa, pe lângă faptul că e campioană, oferă și alte bene-
ficii: joacă în Champions League, unde-și dorește orice sportiv să evolueze”. Zălăuanul a 
apreciat că noua sa echipă are “mari șanse să treacă de grupe, având în vedere că din șase 
concurente, patru merg mai departe. Constanţa își dorește să depășească performanţa de 
anul trecut, și anume, să iasă din grupe, și să ajungă cât mai sus”.În urma tragerilor la sorţi 
de la Viena, din luna iunie, în grupa D a Ligii Campionilor, adversarele sportivilor de la 
HC Constanţa vor fi: Ciudad Real (Spania), SG Flensburg-Handewitt (Germania), Sankt 
Petersburg (Rusia), HC Zagreb (Croaţia) și Bosna Sarajevo (Bosnia).

Alexandru Buligan are tolba cu... trucuri

Formaţia la care joacă din acest sezon Chike Onyejekwe debutează cu multe schim-
bări, de la jucători, până la antrenorul principal (care vine în locul regretatului sârb Zoran 
Kurtes), până la renumitul Alexandru Buligan. “Toată lumea e conștientă că trebuie să tra-
gem în aceeași direcţie și toţi ne dorim să ajungem pe podium, să fim din nou campionii 
României. Dacă nu muncim, dacă nu ne ajutăm unii pe alţii, nu avem cum să fim o echipă 
unită. Pe cei mai mulţi dintre colegi îi știu, am fost împreună și la juniori și la seniori. Vor 
mai juca alături de noi un grec, doi sârbi și un ungur. Suntem foarte bucuroși de venirea 
lui Buligan, care a fost atâţia ani antrenor de portari în Spania, alături de o echipă ce a avut 
rezultate în Champions League și sperăm să ne înveţe o serie de trucuri de joc”.

Două luni de pregătiri

 Pe timpul vacanţei, Chike s-a odihnit, dar a făcut pregătire și la sală și a alergat, pen-
tru a-și “ușura începutul de sezon, altminteri am senzaţia că sunt băgat în ghips”. De luni, 
așa cum a menţionat handbalistul zălăuan, vor avea loc, la Constanţa, timp de o săptămână 
antrenamentele, după care lotul se va deplasa pentru 12 zile în Serbia, în cantonament. 
Ulterior, va participa, o perioadă de 16 zile, la turneele amicale din Germania, și în final, la 
turnee și jocuri pe plan intern. Pe 4 septembrie se va da startul campionatului 2010-2011.

“Nu am exagerat niciodată”

Sportivul ni s-a destăinuit că îi place muzica, filmele, să doarmă, să facă shopping, să 
joace fotbal sau tenis de masă, să-și petreacă timpul liber cu prietenii, colegii și cu familia 
(lucru mai greu de realizat, pentru că “ei sunt aici, eu sunt departe”). Cel mai mult i-ar 
place să joace la o echipă din afara graniţelor, așa cum orice jucător își dorește. “Dincolo e 
altă mentalitate. Și pe urmă, au trecut vremurile când România învăţa restul lumii să joace 
handbal. Acum mai copiem și noi câte ceva de la ei. La noi, de la an, la an, campionatul 
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este tot mai echilibrat, ceea ce foarte bine și pentru jucători și pentru spectacolul sportiv”. 
Nu am aflat, însă, ce își dorește în plan personal, pentru că s-a justificat: “Nu am exagerat 
niciodată cu așteptările și nu m-am gândit să fac ceva greu de realizat. Sănătos să fiu, în 
rest, toate le voi face, ușurel-ușurel”, a conchis un om modest, căruia nu-i plac “mitocăniile, 
aerele de vedetă și goana după funcţie”.

Sălajul European, 9 iulie 2010

Cei patru care știu de glumă

Patru studenţi în anul I la facultate, din urbea de la poalele Meseșului, Lavinia 
Oros, Vlad Chichișan, Alexandru Marchiș și Mihai Gheţe, sunt la mare căutare. Pe net. 
Filmuleţele lor, cu care s-au lansat nu de mult, au prins deja la public. Cele mai vizionate 
realizări ale grupului din Zalău, postate pe site-ul: ilariant.ro, sunt: “Ești mort...”, “Discuţii 
ca-ntre fete”, “Bătaia”, “În traducere liberă”, “Datorii”, “Andreea, aia bună”, “Tranzacţia”, “Ce 
vorbești?” Creaţiile celor patru prieteni sunt filme scurte, comice, care ridiculizează perso-
naje sau gesturi.

Cei patru, foști CNS-iști, în prezent, universitari la Cluj: Lavi-la Facultatea de 
Construcţii, Alex și Mihai la Calculatoare, iar Vlad la Publicitate, sunt prieteni de peste 
șapte ani (Vlad și Alex, de când erau mici). Primele “antrenamente”, înainte de a debutul 
propriu-zis în ...lumea filmului, l-au făcut în cadrul unor proiecte derulate de liceu, care 
vizau realizarea unor filme de scurt metraj “Europa la liceu” și “Campania antidrog”. Dar 
ideea a pornit, așa cum a admis Vlad, având ca model un site american, odată cu realizarea 
primului filmuleţ: “În traducere liberă”. De atunci, temele au apărut spontan, inspirate din 
viaţa de zi cu zi, din întâmplări trăite. “Toate sunt niște glume pe care noi le gustăm. Poate 
alţii nu”, spune Mihai. “Pornim de la o idee generală, pentru care fiecare realizează un sce-
nariu, iar mai apoi filmăm”. 

“Bucata de tort”

Creaţiile celor patru zălăuani au fost bine primite. La început, a menţionat Vlad, “nu 
mi-a venit să cred că ce facem noi place atâtor oameni. M-am așteptat ca filmuleţele să fie 
pe gustul amicilor mei”. 

Pentru Alex, a fost o certitudine că grupul nu muncește doar pentru simpla lui dis-
tracţie atunci când colegii de facultate l-au întrebat, încă în toamna anului trecut: “Tu ești 
cel cu <bucata de tort>?” Nici Mihai nu a scăpat, câţiva tineri l-au recunoscut în Cluj și s-au 
oferit: “Să-ţi aduc un kalashnikov?” (făcând aluzie la filmuleţul “Gangsta”). 
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Grupul de pe ILARIANT s-a arătat impresionat că foștii colegi de liceu urmăresc 
toate apariţiile de pe site și, în același timp, se amuză de colegii de la facultate care ar vrea să 
fie adoptaţi de trupa din Zalău și să filmeze împreună cu ea.

“Și părinţilor le-a plăcut ce facem, dar au aflat destul de târziu, au admis Alex și Mihai. 
Acum se mândresc, dar mai demult, nu știau ce tot facem de nu învăţăm cât își imaginau ei 
că trebuie. Oricum adolescenţii se pricep să piardă vremea, așa că a fost mai bine că ne-am 
ocupat de filmări decât cu alte chestii”. Lavi a remarcat că părinţii ei sunt cei mai mari fani 
ai site-ului “ilariant.ro”.

În topul celor care savurează producţiile celor patru studenţi, așa cum ne-a dezvăluit 
Vlad, sunt tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani, urmaţi de cei între 15 și 18 ani, apoi de cei 
între 24 și 32 de ani, dar și de alte vârste.

Safari și insula tropicală, între planurile de viitor

Filmuleţele pot fi vizionate doar pe internet, pentru că cei patru nu urmăresc comer-
cializarea producţiilor lor. Le place ideea de a le posta pe site și sunt convinși că și pe viitor 
vor gusta glumele împreună și că vor face filme. Dar, în plus, fiecare își are drumul său. 
Vlad, ne-a explicat că “în cincinalul acesta doresc să ajung la București și să lucrez la o firmă 
de publicitate. Publicitatea funcţionează foarte bine pe timp de criză, pentru că firmele vor 
să ne convingă că nu au problemele și că afacerea lor se susţine”. 

Alex ne-a spus râzând că așteaptă să-l vadă pe Vlad în București și apoi pune bazele 
“unei cariere de profesor universitar, dar nu știu încă ce voi preda”. Mihai ne-a declarat că 
i-ar place să “deschidă o firmă de IT (afirmaţie la care Vlad a ripostat:”acuma te-ai hotă-
rât?”), a fost de părere că ar “putea să se ocupe, în firma sa, chiar și de publicitate și să-l 
angajeze pe Vlad”. Nu în cele din urmă, Lavi, care va deveni inginer constructor, a fost de 
părere că între planurile ei de viitor va include și proiectarea de case prietenilor din grup, 
cu condiţia ca aceștia să nu locuiască la București.

 Până atunci, însă, Alex, Lavi, Mihai și Vlad își vor vedea de viaţa lor de zi cu zi. Vor 
visa: să facă “un tur al Europei” (Vlad), “să fiu fericit” (Mihai), “să merg în safari” (Lavi) și 
“să trăiesc, fără nici o grijă, pe o insulă tropicală” (Alex). Se vor mai ...lupta cu ce nu le pla-
ce: “prostia exagerată”(Vlad), “ipocrizia, lingușeala”(Alex), “prostia, banalitatea”(Mihai) 
și “neprevăzutul care strică planurile”(Lavi). 

Se vor delecta în plus și cu: design-ul, serialele, baschetul (Vlad), cu fotbalul, psi-
hologia, și din nou filmele(Alex), muzica și filmele (Mihai, Lavi), tenis și fitness (Lavi), 
și de ce nu, se vor mai gândi la eroii preferaţi: Ricky Van Veen, Craig Ferguson (Vlad), 
Maradona (Alex se numără printre fanii jucătorului), Guy Ritchie, Martin Scorsese, 
Quentin Tarantino (Mihai).

Și negreșit ne vor încânta cu filme noi. Următorul apare chiar sâmbătă pe ilariant.ro. 
Nu au vrut să ne spună despre ce e vorba. E surpriză.

Sălajul European, 8 iulie 2010
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“Nu sunt palavragiu”

Pensionarul Ioan Simea, fost viceprimar în Sânmihaiu Almașului, în urmă cu mulţi 
ani,  continuă să-i apere pe consătenii săi. Dar este nemulţumit că luptă cu morile de vânt, 
că nimeni nu-l ia în serios. În luna ianuarie 2010 a făcut o solicitare la Prefectură, în care 
cerea sprijin pentru repararea unui pod, motivând că administraţia locală nu se implică. 
Petiţia sa era însoţită de un tabel cu semnături a 67 de la cetăţenii din satul Sântămărie care 
cereau intervenţia autorităţilor judeţene pentru repararea podului peste Valea Sântămărie. 
Podul, care era de lemn, a fost luat de ape în anii 90. Sătenii sunt acum nevoiţi să ocolească 
trei kilometri,prin satul Bercea, pentru a ajunge la cele peste 100 de hectare de terenuri 
agricole pe care le deţin dincolo de Vale. “Nici până astăzi, nu am primit  vreun răspuns 
scris de la Prefectură referitor la pod, ci doar explicaţii legate de problema sesizată cu pădu-
rile. O doamnă mi-a spus atunci când am depus cererea că pentru pod nu de la prefectură 
să cer ajutor, ci de la Consiliu Judeţean”. Ioan Simea s-a arătat foarte supărat că nu este 
ascultat de nimeni. “Lumea îmi spune Simea reclamagiul și palavragiul. Dar nu acesta e 
adevărul. Nu știu unde să mai merg, la cine să mă adresez, pentru că la primăria noastră nu 
avem ajutor. Primarul este la al cincilea mandat și nu ne-a făcut nici podul, nici drumul”. A 
fost să se plângă și la șefii de partid ai primarului său și chiar, ieri, la senatorul social-demo-
crat Gheorghe Pop. Deși le-a atras atenţia că “prim-edilul face partidul de rușine”, răspun-
sul nu prea l-a încurajat :”Voi l-aţi ales”. Parlamentarul ne-a confirmat că l-a primit pe Ioan 
Simea în audienţă și a afirmat că: “ Voi discuta cu primarul. Sper să înţeleagă nevoile oa-
menilor. Podul este făcut de doi ani, dar a fost o neglijenţă că nu s-a montat deasupra văii”.

Dezarmat, că administraţia locală nu se implică în rezolvarea solicitărilor comunită-
ţii, petiţionarul de la Sântămărie s-a adresat forurilor locale și judeţene pentru a fi transfe-
rat la o altă primărie, “care să merite banii colectaţi din taxe și impozite, cum ar fi cea din 
Zimbor”. Dar nimeni nu l-a încurajat pe Simea, din contră. De la prefectură nu are nicio 
veste în acest sens. Cei de la Zimbor l-au asigurat că își poate face mutaţie la copiii săi, însă 
dările pentru clădire și terenurile pe care le posedă în Sântămărie este obligat să le achite la 
Primăria Sânmihaiu Almașului. Deci, a rămas tot pe loc.

Sălajul European, 11 iunie 2010
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Prigonirea lui Prigoană
Acum câteva luni, presa figura în Strategia Naţională de Apărare a Ţării ca o amenin-

ţare la adresa securităţii naţionale. Iată că acum a venit rândul unui parlamentar să-și bată 
joc de presă. Silviu Prigoană, căci despre el este vorba, se perindă pe la diverse televiziuni, 
dându-și  cu părerea despre orice, de la fotbal în dormitor, la muratul gogonelelor. Acum, 
împreună cu încă vreo zece pseudo-parlamentari, au reușit să se facă de râs, dar în același 
timp duc și România în derizoriu. 

Proiectul dorește ca presa scrisă și on-line să fie parţial controlate și să intre sub inci-
denţa CNA (stimabile, trebuia să propui și schimbarea denumirii, nu crezi?!). În expunerea 
de motive, Prigoană spune „că este singura soluţie în măsură să reducă avalanșa de publicaţii 
născute peste noapte doar pentru a denigra o persoană sau a mânji o idee”. Pe lângă faptul 
ca această “strălucită” iniţiativă vine în contradicţie cu acordurile internaţionale semnate 
de România, potrivit Constituţiei, prevalează legile în vigoare. Cum credeţi că ar arăta în 
România presa scrisă dacă ar fi autorizată de un organism numit politic? Cum credeţi că ar 
arăta presa scrisă dacă o mână de impostori analfabeţi ar cenzura orice dezbatere serioasă 
despre economie, educaţie sau cultură? Care ar fi chipul ziarelor dacă ar trebui să-și negocieze 
permanent existenţa în funcţie de partizanatele politice și interesele publicitare? 

Acum mai bine de zece ani am fost “chemat la ordine” de către politicienii Pușcaș 
(PNT) și Nagy (UDMR), deoarece nu lăudam puterea. Le-am spus că mă confundă, că 
nu lucrez la “Năzuinţa”. La momentul respectiv mi-a lăsat un gust amar, dar am pus totul pe 
seama amintirilor comuniste ale celor doi, adânc ancoraţi în vechiul regim. Iată că trăiesc 
momentul când se vrea legiferarea “chematului la ordine”.

Nu contest unele rătăciri ale presei scrise și nici disfuncţiile mediului on-line. Trebuie 
să recunoaștem caracterul îndoielnic al unor publicaţii și moralitatea îndoielnică a unor 
proprietari de ziare și reviste, care vor să cumpere deontologie și să vândă adevăruri. Toate 
acestea se pot combate în justiţie, există legi bune în domeniu, doar trebuie aplicate.

Cu toate acestea, stupida propunere marca Prigoană, problematizează una dintre su-
ferinţele mai vechi ale presei scrise, aspect semnalat de Ioana Avădani, directorul executiv 
al Centrului pentru Jurnalism Independent, care explică: „Este încă un semnal de alarmă 
pentru jurnaliști că trebuie să-și facă ordine în propria ogradă. În lipsa unui mecanism de 
autoreglementare serios și sincer, astfel de iniţiative se vor înmulţi. În cele din urmă, cineva 
mai dibace la scrierea legii ar putea să și reușească”.

Magazin Sălăjean, 14 Septembrie 2010

Daniel Mureșan
Magazin Sălăjean, Caiete Silvane
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Cronica de concert

Back to rock!

În urmă cu 23 de ani, îmi cumpăram din Piaţa 700 din Timișoara discul ”Back in 
Black” al celor de la AC/DC. Am plătit pentru el 2.000 de lei, aproape întregul meu salariu 
din acea lună. Sacrificiile financiare le făceam pentru a ne stâmpăra foamea de libertate, 
setea de protest. Iată că după zeci de ani de așteptare, am avut șansa să văd trupa AC/DC 
în toată splendoarea ei.

O mare de oameni, de la 6 la 60 de ani, a invadat Piaţa Constituţiei, alţii, mai des-
curcăreţi, au privit de la geamurile ministerelor sau de la balcoanele Parlamentului (deh, 
era criză prin buzunarele parlamentarilor!). În mare, povestea concertului o știţi: Angus 
Young, locomotivă gigant, efecte speciale, Brian Johnson. În plus, un Angus într-o formă 
de zile mari, cu simplul, dar cât de săţiosul amestec de power chord și blues. Un melanj de 
autoironie și umor britanic (!?) la piesa ”The Jack” și nelipsitul număr de striptease al lui 
Angus. Celebra Rosie, de această dată imensă și foarte decoltată, Brian agăţat de frânghia 
clopotului. Toate acestea, alături de riff-urile simple dar pline de putere, ne-au arătat un 
AC/DC conștiincios, într-un cuvânt ROCK.

O adevărată lecţie de cum se cântă live. De seriozitate a unei trupe care a vândut mai 
mult decât Beatles și are fani de peste 30 de ani. Am văzut rock-n-roll adevărat, cântat de 
adevăraţi maeștri. Deși aceeași de zeci de ani, muzica australienilor parcă are un alt început 
la fiecare concert.    

Caiete Silvane, nr. 66/iunie 2010
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Naţionala Artiștilor, o pată de culoare 
apărută din ... tufișuri

Prezenţa Naţionalei Artiștilor la turneul final al Cupei României la minifotbal de la 
Zalău a stârnit un interes deosebit la Zalău, nu numai în rândul iubitorilor acestui sport, ci și al 
oamenilor de rând, care au luat cu asalt Baza Sportivă “ONIX”, pentru a vedea cum cântăreţii 
sau actorii știu să interpreteze și faze spectaculoase de minifotbal pe teren sintetic, nu doar 
diferite roluri în studio și platouri de filmare sau melodii pe scenă. Așteptaţi cu sufletul la gură 
de o mulţime de zălăuani, artiștii-fotbaliști au avut o sosire inedită la Baza Sportivă “ONIX”, 
pentru primul lor meci din faza grupelor. Cu doar câteva minute înainte de ora de start, în 
timp ce adversarii lor deja s-au plictisit de la atâta încălzire, Aurelian Temișan și compania 
și-au făcut apariţia gata echipaţi, dintre tufișurile aflate în vecinătatea amplasamentului!? 
Primul care a dat ochii cu “dreptunghiul verde” a fost chiar căpitanul de echipă - Andrei 
Ștefănescu, colegul lui Kamara de la formaţia Alb-Negru. Cu zâmbetul pe buze, el a ri-
sipit curiozitatea spectatorilor ce-i priveau miraţi. “Am vrut să venim prin învăluire”, a 
exclamat acesta. În realitate, artiștii noștri au greșit intrarea, și au luat-o la stânga puţin 
mai repede, ajungând în curtea DADR. Pentru a economisi timp, ei au preferat să sară 
gardul și să o ia printre tufișuri, stârnind confuzia celor prezenţi. 

Adrian Enache, Dani Oţil sau Victor Yla, absenţi motivaţi

Imediat s-a observat lipsa câtorva dintre vedetele așteptate la Zalău, iar cap de listă a 
fost chiar golgeterul echipei - Adrian Enache, absent din cauza faptului că era naș de cununie 
la o nuntă programată exact la finele săptămnii. Mai apoi, “mijlocașul de fier” - Dani Oţil, a 
rămas la București, din cauza unor dureri la picior, în timp ce actorul de culoare Victor Yla și-a 
motivat absenţa prin faptul că a rămas alături de fiul său, bolnav. Chiar și așa, l-am remarcat 
rapid pe Aurelian Temișan, care, înainte de a primi bună ziua, s-a trezit cu un pix în mână și cu 
o mulţime de cereri pentru autografe. L-a urmat Kamara Ghedi, cântăreţul de culoare ce vine 
tocmai din Guyana Franceză, și care a evoluat în ţara sa la nivelul ligilor a II-a și a III-a, fiind 
apoi recrutat o perioadă la “U” Cluj, pe timpul studiilor efectuate la Facultatea de Jurnalism! 
În regim de viteză au trecut apoi ceilalţi: Florin Moise - cunoscut drept DJ Moise, Mircea 
Brânzei, Adrian Robu, Valentin Stan și Cristian Grigorescu, avându-l drept conducător de 
echipă pe Mihail Lazăr - unul dintre membrii fondatori ai Naţionalei Artiștilor.

 Prima adversară a lui Temișan și compania a fost Terramold Iași, o echipă despre 
care se știa prin Sălaj că a învins marea echipă a celor de la Macrogroup, la turneul final al 
Campionatului Naţional. Poate că ne așteptam la un galop de sănătate al moldovenilor, însă 
nu a fost deloc așa. Naţionala Artiștilor și-a respectat blazonul și a ţinut să arate că știe și cu 

Călin Onicaş
Sportul Sălăjean
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mingea. Avându-l pe Aurelian Temișan între buturi și pe Kamara în rol de libero, formaţia 
vedetă a turneului a început să pună pericol la poarta adversă, marcând de două ori până la 
pauză, în aplauzele spectatorilor, care au devenit rapid fanii lor. Probabil că și condiţia fizică 
și-a pus amprenta asupra jocului lor, astfel că Terramold a egalat în repriza secundă și a trimis 
meciul la loteria loviturilor de departajare. Încurajat în mod repetat de pe margine cu ape-
lativul “Temi”, portarul Aurelian Temișan a încercat din răsputeri să se opună “ghiulelelor” 
moldave și chiar a reușit să pareze una, dar omologul său din poarta Iașiului a parat două, 
aducând victoria alor săi. Seara, pentru artiști urma o dispută care a trezit sălăjenilor și mai 
multe sentimente, deoarece adversara lor era nimeni alta decât Sportul Sălăjean - echipa ce 
reprezintă ziarul nostru. Aflând despre isprava făcută de ai noștri în meciul de dimineaţa (n.r. 
6 - 0 cu Bavost Buzău), artiștii s-au făcut mici, mici, intrând spășiţi pe teren. “Aveţi grijă, să nu 
daţi multe, cum aţi procedat cu ăia din Buzău!”, a avertizat Aurelian Temișan, care a primit 
o replică promptă de la unul dintre jucătorii Sportului. “Dacă vii și cânţi la mine la nuntă, te 
iert de câteva goluri”, i-a transmis acesta, după care s-a organizat ad-hoc o ședinţă foto, în care 
jucătorii celor două echipe s-au intercalat pentru poza de grup. Meciul a început în nota de 
dominare a celor de la Sportul Sălăjean, care au și deschis rapid scorul, prin golgeterul Adrian 
Fărcaș. Diferenţa a crescut imediat, după o nouă reușită a jibouanului. Imediat cum s-a slăbit 
ritmul, s-a observat că nu e de glumit cu artiștii, care au marcat chiar înainte de pauză, pentru 
ca apoi să restabilească egalitatea. Nici la contactele fizice nu s-au lăsat mai prejos, astfel că au 
existat unele dueluri mai bărbătești. În final, sălăjenii s-au impus la limită, scor 4 - 3, dar scorul 
nu a fost deloc pe placul renumiţilor adversari, care au invocat fel de fel de motive pentru a 
contesta victoria celor de la Sportul. Unii, în frunte cu Kamara, nici nu au mai vrut să facă 
fotografii, în ciuda solicitărilor venite de pe margine și din teren. “Ce, ne-aţi bătut cum ne-aţi 
bătut, și mai vreţi și poze?”, a spus Kamara, iar replica sa a fost întărită rapid și de colegul de 
trupă și de echipă - Andrei Ștefănescu. Plin de fair-play, Aurelian Temișan a fost unul dintre 
puţinii care a recunoscut superioritatea adversarilor - majoritatea foști fotbaliști la diviziile su-
perioare - iar apoi, cu un calm desăvârșit, a încercat să-și calmeze colegii și să-i adune precum 
cloșca pe puișori. Surprinzător, însă, nici înainte, nici după partidă, Naţionala Artiștilor nu a 
intrat în vestiare, venind gata echipată, la fel ca dimineaţa, pentru ca apoi să plece la dușuri 
direct la hotel!?

Aurelian Temișan, luat la “tir” de la 7m

Cu doar un punct după primele două partide, Temișan și compania aveau nevoie de 
un succes în partida de sâmbătă dimineaţa, pentru a spera la o calificare în fazele superioare. 
Misiunea a fost, însă, una foarte dificilă, în ciuda faptului că adversara  - Bavost Buzău - fusese 
ciuca bătăilor în partidele precedente, încasând 11 goluri în două meciuri. Până la urmă, victoria 
a venit în urma unei lovituri de penalitate, iar pentru asta merită un bilet gratuit la concertele 
cântăreţilor și brigada de arbitri. A fost exact golul de care aveau nevoie artiștii, ca să ajungă în 
optimi. Spre lauda lor, în fazele eliminatorii s-au luptat de la egal cu Știinţa Galaţi, considerată 
de mulţi drept una dintre candidatele la câștigarea trofeului. La finele timpului regulamentar, 
scorul era egal, 1 - 1, iar departajarea s-a făcut după executarea loviturilor de pe punctul cu var, 
acolo unde șansa a fost de partea adversarei, și de această dată. Prin urmare, tocmai asistase-
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răm la ultima reprezentaţie a artiștilor în turneul de la Zalău. În aplauzele publicului, care între 
timp a devenit un fan al Naţionalei Artiștilor, Aurelian Temișan și colegii săi au părăsit Baza 
Sportivă “ONIX”, acolo unde vor fi așteptaţi întodeauna cu braţele deschise. De altfel, președin-
tele Asociaţiei Naţionale de Minifotbal ne-a declarat că, pentru a crește și mai mult spectaculo-
zitatea competiţiilor, există posibilitatea ca Naţionala Artiștilor să fie invitată și la următoarele 
turnee finale. “Naţionala Artiștilor a fost o prezenţă foarte plăcută la turneul de la Zalău. Deși 
mulţi nu ar fi crezut, ei au format o echipă tehnică, plină de surprize, care a etalat un fotbal bun, 
componenţii ei demonstrând că nu se pricep doar la muzică. Sunt și artiști, dar și fotbaliști, iar 
prezenţa lor a reprezentat o pată de culoare”, ne-a declarat Răzvan Burleanu

Sportul Sălăjean, 13 iulie 2010

Cristina Casandra-Iloc are obiective speciale pentru 2010

“Vreau să fiu mămică!”

Reporter: Știm că primii pași ai tăi în sport au fost la orientare turistică. Ai putea să ne 
spui ce te-a determinat să alegi atletismul?

Cristina Iloc-Casandra: Îmi plăcea și orientarea turistică și atletismul. Domnul Bidian 
m-a remarcat și a insistat mai bine de o jumătate de an să trec la atletism, însă tata voia să mă ţin 
de orientare turistică. În final, după o discuţie a antrenorului cu părinţii, aceștia au fost convinși. 

Reporter: Când ai realizat că ai putea ajunge o atletă de top mondial?
C. I.C.: La început mi-a fost greu, deoarece n-am avut niciun rezultat important, timp 

de patru ani. În 1994, când am cucerit prima medalie la individual, la Campionatele Naţionale 
de junioare III, mi-am dat seama că se poate. După câteva luni, câștigam deja proba de 3.000m 
la Campionatele Naţionale de junioare I, în urma unei curse în care am învins-o pe Nadia 
Sângeorzan, care era cea mai bună atletă a momentului. În ‘95, deja eram convocată la lotul 
naţional de cros, pentru o competiţie disputată în Anglia, iar asta mi-a dat mare încredere. În 
scurt timp, am devenit liderul probelor de 3.000m și 5.000m.

Reporter: Ai plecat de la Zalău doar din considerente personale sau au existat și oarece 
diferende cu CSM Armătura?

C. I.C.: Nu. Singurul fapt ce a contat a fost acela că m-am căsătorit cu Silviu Casandra, 
care este originar din Suceava. 

Reporter: Cum a decurs relaţia voastră, știind că ambii eraţi sportivi de performanţă?
C. I.C.: Ne-am văzut prima dată tocmai în cantonamente, acolo a început totul. Am fost 

împreună timp de nouă luni, însă el m-a cerut de nevastă după prima lună! Pentru Bidian, a fost 
un șoc când a aflat că mă căsătoresc. Însă, eu cred că ăsta a fost cursul vieţii. 

Locul 5 la Olimpiada de la Beijing, momentul de vârf pentru Cristina
Reporter: Au urmat performanţe notabile pentru tine. Care crezi că a fost cel mai im-

portant rezultat al carierei?
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C. I.C.: Locul 5, obţinut la Olimpiada de la Beijing. Au fost și două recorduri naţionale, 
iar timpul din finală (n.r. 9:16:85) a reprezentat a șaptea performanţă din toate timpurile. Sincer, 
era greu să transform locul 5 într-o medalie. Și așa, cred că m-am autodepășit. În calificări, am 
bătut recordul naţional, pentru ca, după doar două zile, să mai câștig 6 secunde în finală!

Reporter: Ai putea să  mai treci în revistă câteva rezultate cu adevărat importante pen-
tru tine?

C. I.C.: Îmi aduc aminte de medalia de bronz, de la Campionatele Mondiale de juniori, 
din Australia, în ‘96. Am bătut atunci și recordul naţional în proba de 5.000m, iar acesta dăinuie 
și azi! Importante sunt și cele 2 medalii la Campionatele Europene de tineret și cele 2 meda-
lii de bronz la Campionatele Mondiale Universitare, în proba de 5.000m, medalia de argint la 
Campionatele Mondiale Universitare de cros, apoi clasările pe locurile 1 și 2 la Cupa Europei, 
în Superligă, locul 7 la <mondialele> de la Helsinki, locul 6 la <mondialele> de la Osaka, dar și 
medaliile de bronz cucerite cu echipa României la Campionatele Europene și Mondiale de cros.

Reporter: Cum decurge o zi din viaţa atletei Cristina Iloc-Casandra?
C. I.C.: În cea mai mare parte a anului, pregătire și concursuri. Mă trezesc dimineaţa la ora 

7.00, iau micul dejun, iar la ora 10.00 are loc primul antrenament, cel mai important, care ţine 
o oră și jumătate-două. Urmează masa de prânz, apoi neapărat odihnă, în jur de o oră. La ora 
17.00 are loc cel de-al doilea antrenament, un antrenament de compensare, de relaxare. La ora 
19.30 iau cina, după care mă uit la TV până în jur de ora 23.00, când e culcarea.

Reporter: Care crezi că au fost calităţile, ce te-au transformat într-o atletă de prim-rang?
C. I.C.: Ambiţia, în primul rând, și un pic de încăpăţânare. Poate și faptul că gândesc mult. 

Încerc să înţeleg tot ce se întâmplă în pregătire. Unii zic că am și calităţi motrice, alţii spun că am 
cele mai bune tehnici de trecere peste obstacole.

Reporter: Apropo, cum te-ai specializat pe proba de obstacole?
C. I.C.: În anul 2000, când eram în primul an de seniorat, eram dublă vicecampioană 

europeană la 5.000m, dar mi-am dat seama că e greu să îndeplinesc baremul A, pentru a putea 
participa la Olimpiadă. Atunci am decis să încerc la obstacole. Aveam nevoie de multă tehnică și 
m-a învăţat o profesoară de la Craiova. La prima cursă am făcut record naţional. A doua cursă a 
fost la Campionatele Naţionale, unde am bătut chiar recordul mondial!

Reporter: Sincer, ești mulţumită de performanţele realizate de-a lungul carierei?
C. I.C.: În condiţiile în care am întâmpinat mai multe greutăţi financiare și mi s-au pus 

<beţe în roate> chiar din lumea atletismului, pot spune că sunt mulţumită cu ce am realizat. 
Poate că, dacă aveam acces la mai multe informaţii din timp, aș fi putut fi mai devreme la un nivel 
ridicat, însă poate nu mai aveam longivitate în carieră. 

Reporter: Dar de realizările financiare?
C. I.C.: Da. Sunt mulţumită. Consider că în viaţă e nevoie de acel dram de noroc, pe care 

eu l-am avut. 

“Din păcate, în România se încearcă minimalizarea rezultatelor”

Reporter: Crezi că, dacă ai fi trăit în altă ţară, ai fi putut realiza mai mult?
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C. I.C.: Nu știu ce să spun, dar sunt convinsă că respectul era mult mai mare, dacă aș fi 
realizat performanţele mele pentru altă ţară. Din păcate, în România se încearcă minimaliza-
rea rezultatelor.

Reporter: Am înţeles că vrei să devii mămică...
C. I.C.: Da. Ne dorim asta foarte mult și așteptăm ca momentul să vină cât mai repede, 

pentru a avea posibilitatea de a mă pregăti în perspectiva Olimpiadei din 2012. Cel mai impor-
tant, însă, e să devin mămică. Apoi, ce o vrea Dumnezeu.

Reporter: Crezi că vei putea reedita la Londra performanţele de la ultima Olimpiadă?
C. I.C.: Eu sunt foarte realistă și știu că proba va fi foarte tare. Însă, și să ajung acolo, cred că 

va fi o mare performanţă. Din păcate, cercetarea și medicina sportivă nu ţine pasul cu metodele 
din alte ţări. 

Reporter: Crezi că va mai putea ajunge vreun atlet din Zalău la performanţele tale?
C. I.C.: Nu cunosc foarte bine potenţialul existent în Sălaj, la ora actuală, dar niciodată nu 

se știe. Însă, e de știut că un talent apare o dată la câteva generaţii. 
Reporter: Ce sfaturi le-ai da tinerilor, aflaţi la început de carieră?
C. I.C.: În primul rând, să aibă răbdare, să creadă în ei și să nu dezarmeze. Apoi, e nevoie 

de voinţă, dorinţă și credinţă.
Reporter: Dacă dorești să transmiţi un mesaj pentru sălăjeni...
C. I.C.: Le doresc multă sănătate, iar toţi părinţii să-și trimită copiii la sport, indiferent la 

ce ramură!
Sportul Sălăjean, 7 ianuarie 2010

Emerich Jenei, fostul selecţioner al României:

“Silvania este o echipă ordonată, 
disciplinată, care joacă fotbal”

Una dintre figurile emblematice ale fotbalului bihorean este, fără îndoială, Emerich 
Jenei. Ajuns la respectabila vârstă de 72 de ani, tehnicianul născut în judeţul Arad, dar sta-
bilit la Oradea, a intrat în galeria figurilor importante, îndeosebi după cucerirea Cupei 
Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986. Sigur, nu pot fi neglijate nici prezenţele sale pe 
banca tehnică a echipei naţionale, cu Jenei la cârmă, România participând la Campionatul 
Mondial și Campionatul European. Anii au trecut, iar ‘nea “Imi” a renunţat la viaţa tumul-
toasă din fotbalul românesc, întorcându-se acasă, la Oradea, unde a devenit un spectator de 
lux la meciurile lui FC Bihor, din Liga a II-a. Sâmbătă dimineaţa, galonatul tehnician a fost 
oaspetele Stadionului “Măgura”, la confruntarea dintre FC Silvania și FC Bihor. Surprinzător, 
el nu a venit împreună cu orădenii săi, ci la invitaţia specială a primarului Septimiu Ţurcaș și 
a unor oameni de afaceri din zonă.

Reporter: Domnule Jenei, cum vi s-a părut meciul de la Șimleu Silvaniei?
Emerich Jenei: A fost un meci disputat, destul de echilibrat, desfășurat pe un teren 

greu, care și-a pus amprenta asupra evoluţiei celor 22 de jucători. Echipa care și-a creat mai 
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multe ocazii, a câștigat. Bihorul a avut vreo două-trei ocazii, însă prea puţin pentru a putea 
învinge. În schimb, Șimleul a marcat golul victoriei, și cu concursul portarului.

Rep.: Ce impresie v-a lăsat echipa Șimleului?
E.J.: Silvania este o echipă ordonată, disciplinată, care joacă fotbal. Sigur, a fost greu pe 

un asemenea teren, dar am văzut câţiva jucători tineri, bine așezaţi în teren. A fost o victorie 
importantă pentru șimleuani.

Jenei i-a remarcat pe Ionuţ Șuteu, Dan Gavrilescu și Gabriel Gabor!

Rep.: Aţi reușit să remarcaţi vreun jucător din tabăra Silvaniei?
E.J.: Hmm. Chiar dacă terenul a îngreunat mult construcţia, mi-au plăcut doi jucători. 

Nu le cunosc numele, dar pot să vă spun că e vorba de cei cu numerele 11 (n.r. Ionuţ Șuteu) 
și 10 (n.r. Dan Gavrilescu). Și portarul (n.r. Gabriel Gabor) este destul de bun. Deși nu a avut 
foarte mult de lucru în acest meci, a demonstrat că are calităţi. 

Rep.: Atmosfera de pe Stadionul “Măgura”, cum vi s-a părut?
E.J.: Am văzut un public destul de numeros și entuziast. Fotbalul e iubit aici, la Șimleu 

Silvaniei, iar Primăria și cei ce se implică în susţinerea financiară a echipei se preocupă să 
ofere toate condiţiile pentru jucători și antrenori. 

“O să mai vin cu plăcere la meciurile Silvaniei”

Rep.: A fost o premieră pentru dumneavoastră prezenţa în orășelul de sub Măgură?
E.J.: Da. Niciodată n-am mai fost la Șimleu Silvaniei, iar acum am răspuns prezent in-

vitaţiei lansate de primarul orașului și unii oameni din zonă, cărora chiar ţin să le mulţumesc 
pentru această invitaţie. O să mai vin cu plăcere la meciurile Silvaniei, dacă voi fi invitat. Sigur, 
nu mi-a plăcut că FC Bihor a pierdut, dar nu îmi pare deloc rău că Silvania merge bine. 

“Aș putea oricând să ajut Șimleul cu sfaturi!”

Rep.: Am înţeles că nu aveţi nicio legătură cu FC Bihor și că nu mai doriţi să antre-
naţi, dar credeţi că o eventuală funcţie de consilier pentru FC Silvania vi s-ar potrivi?

E.J.: Nu mă mai interesează banca tehnică. În ultima vreme, în fotbalul românesc este 
multă murdărie, în care nu vreau să fiu implicat. Însă, dacă aș fi contactat telefonic, aș putea să 
ajut în orice moment cu sfaturi!

Rep.: În încheiere, dacă doriţi să transmiteţi ceva iubitorilor fotbalului din 
Șimleu Silvaniei?

E.J.: E foarte bine că susţin echipa. Acest oraș mic și cochet merită o echipă frumoasă. 
Le doresc celor care se ocupă de destinele ei să nu renunţe, pentru că fotbalul are ceva aparte 
și poate reprezenta un moment de sărbătoare la Șimleu, ori de câte ori FC Silvania evoluează 
pe teren propriu. 

Sportul Sălăjean, 2010 
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Sensul giratoriu de la Scala, pericol 
pentru pietoni

Deşi sensul giratoriu provizoriu din zona blocului Scala le-a făcut viaţa uşoară 

şoferilor, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre pietoni, care sunt obligaţi fie 

să se întoarcă din drum să treacă strada pe la trecerea semaforizată din faţa 

Casieriei Electrica, fie să traverseze pe interzis. Iar cei în măsură să rezolve aceas-

tă problemă au în plan înfiinţarea unei treceri pietonale cel devreme în a doua 

jumătate a lunii septembrie. 

Sensul giratoriu din zona fostului cinematograf Scala a condus la eliminarea blocă-
rii intersecţiei cu autovehiculele care circulau dinspre centrul municipiului spre Spitalul 
Judeţean și care trebuiau să acorde prioritate celor care circulau spre semafor. Aceasta 
este concluzia la care au ajuns reprezentanţii Serviciului Semnalizare Rutieră din cadrul 
Direcţiei Generale de Administrare a Domeniului Public Zalău, în analizarea traficului ru-
tier din zonă împreună cu lucrătorii de Poliţie. “Circulaţia cu priorităţi de sens giratoriu a 
condus la eliminarea blocării intersecţiei cu autovehiculele care circula dinspre semafor 
spre spital și care trebuiau să acorde prioritate celor care circulau spre semafor. Nu se mai 
staţionează pe banda 1 de circulaţie în zona Scala, stocarea autovehiculelor în situaţii de 
trafic intens se face pe strada Simion Bărnuţiu înainte de intersecţie (autovehiculele care 
circula dinspre semafor, dirijate de acesta, au prioritate și pot elibera intersecţia faţă de cele 
care vin spre semafor dinspre spital), iar autovehiculele care vin de pe strada Crișan pot 
intra mult mai ușor în trafic”, a declarat șeful Serviciului Semnalizare Rutieră, Aurel Bican. 

Testarea se face cu elevi

Potrivit sursei citate, utilitatea sensului giratoriu provizoriu va fi relevantă în funcţie 
de constatările din trafic, de concluziile Biroul Circulaţie din cadrul Poliţiei Municipiului 
Zalău, de discuţiile avute cu conducătorii auto, pietonii și riveranii zonei, precum și de evo-
luţia traficului pietonal după începerea anului școlar. Mai precis, este nevoie ca și elevii să 
testeze pe propria piele traversarea străzii pe interzis, până cei în măsură să se decidă dacă 
sensul giratoriu provizoriu din zonă este benefic circulaţiei pietonale. “Dacă va rămâne 
sensul giratoriu pentru traficul pietonal avem două posibilităţi: dirijarea acestuia pe trece-
rea de pietoni de pe strada Simion Bărnuţiu din zona Scala și ulterior pe trecerea de pietoni 
de pe strada Simion Bărnuţiu din intersecţia cu Bulevardul Mihai Viteazul sau mutarea 
trecerii de pietoni mai în sus pe strada Crișan unde carosabilul se îngustează. Soluţia o 

Mihaela Oprea
Magazin Sălăjean
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vom alege, dacă va fi cazul, împreună cu Biroul Circulaţie din cadrul Poliţiei Municipiului 
Zalău, care avizează amenajările rutiere”, a menţionat șeful Serviciului Semnalizare Rutieră 
din cadrul DGADP Zalău. 

Derută la trecerea „desfinţată”

Încă de la amplasarea sensului giratoriu și postarea indicatorului de circulaţie “Atenţie 
treceri de pietoni desfinţată” (n.r. deși cuvântul desfiinţat se scrie cu doi “i”), pietonii con-
tinuă să traverseze prin acel loc. Sunt unii care șovăie să treacă peste zebra care abia se mai 
vede în carosabil și trec strada pe deasupra butoaielor de plastic ce alcătuiesc sensul. Prea 
puţini sunt cei care, speriaţi de amenzile în trafic pentru traversarea neregulamentară, se 
întorc la trecerea semaforizată. Să sperăm doar că în zonă nu vor avea loc accidente ruti-
ere, care pândesc la orice pas pietonii care traversează fie pe la fosta trecere de pietoni fie 
pe interzis.

Acesta este al șaptelea sens giratoriu existent în municipiu. Deși reprezentanţii ser-
viciului menţionat mai sus au afirmat că nu au în plan înfiinţarea vreunui alt sens giratoriu 
în oraș, autorităţile locale iau în calcul înfiinţarea unui nou sens giratoriu în zona Spitalului 
Judeţean. 

Trecere de pietoni... spre carosabil

La o lună de când trecerea de pietoni din sensul giratoriu din zona Scala a fost 

desfiinţată, autorităţile au marcat o nouă “zebră”. Trecătorii sunt acum nevoiţi să 

traverseze strada câţiva metri mai sus faţă de vechea trecere de pietoni şi să 

circule pe carosabil pentru a ajunge la trotuar.

Întrucât pietonii continuau să ignore că trecerea de pietoni de pe strada Simion 
Bărnuţiu, din zona blocului Scala, a fost desfiinţată după amenajarea sensului giratoriu pro-
vizoriu, autorităţile au hotărât înfiinţarea unei noi „zebre” câţiva metri mai în sus, pe stra-
da Crișan. Reprezentanţii Serviciului Semnalizare Rutieră din cadrul Direcţiei Generale 
de Administrare a Domeniului Public Zalău susţin că trecerea de pietoni nou marcată nu 
este definitivă, deoarece nu s-a stabilit configuraţia finală a sensului giratoriu. „Împreună 
cu reprezentanţi ai Biroului Circulaţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sălaj 
s-a convenit asupra locaţiei ţinând cont la înfiinţarea trecerii de pietoni de următoarele 
aspecte: este tronsonul unde strada Crișan se îngustează, iar distanţa de la vechea trece-
re este cea mai mică posibil, este în zona unei intersecţii - cu sensul unic dintre OTP Bank 
și Compania de Apă - și este locaţia care permite trecerea pe și de pe ambele trotuare ale 
Străzii Crișan. Pe partea dinspre Compania de Apă există parcare, spaţiu verde și o con-
ductă de gaz care nu permit amenajarea trecerii, împiedicand accesul la trotuar”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Zalău, Manuela Ghiuruţan. 

Anuarul presei sălăjene 2010



- 140 -

Mihaela Oprea

Potrivit sursei citate, circulaţia în zona sensului giratoriu de la Scala este în continua-
re sub supraveghere. „La sensul giratoriu au fost aduse unele modificări de amenajare: s-a 
mărit si repozitionat elementul central, s-a marcat trecerea de pietoni de pe Strada Crișan 
și s-au executat marcaje etc. Astfel, traficul va fi în continuare monitorizat, urmând a anali-
za datele”, a menţionat purtătorul de cuvânt. 

Sensul giratoriu din zona Scala este unul provizoriu, urmând a se stabili utilitatea 
acestuia în funcţie de constatarile din trafic, de concluziile Biroului Circulaţie din cadrul 
Poliţiei Municipiului Zalău și de evoluţia traficului în zonă. 

În municipiu sunt, în prezent, șapte sensuri giratorii. Referitor la acest număr de sen-
suri în trafic, consilierul local Sorin Chișbora, a adus câteva precizări în ședinţa de Consiliu 
Local, de ieri. “Implantarea atâtor sensuri giratoriu în municipiu mi se pare un abuz”, a 
menţionat acesta. Prin urmare, Chișbora a solicitat ca la următoarea comisie de urbanism 
să fie prezentate toate procesele verbale de justificare ale Poliţiei Rutiere privind amplasa-
rea sensurilor giratorii în municipiu.  

Magazin Sălăjean, 5 august 2010

Hotel gratis pentru oamenii străzii în 
centrul Zalăului

Cu sticlele de bere goale alături şi sforăind de zor în mijlocul zilei pe saltelele de 

dormit aşezate pe iarbă, oamenii străzii nu trebuie să-şi facă probleme în privinţa 

unui loc de odihnă în municipiu. Sub cerul liber,  aceştia îşi duc traiul, zi şi noapte, 

fără să-i întrebe nimeni de sănătate, tocmai în buricul târgului: “cazaţi” în spaţiul 

verde al fostului Centru Militar Judeţean Zalău. 

Viaţa pe stradă este extrem de grea, iar criza financiară pare că le-a adâncit și celor fără 
locuinţe mizeria în care sunt obligaţi să trăiască de zi cu zi. Îmbrăcaţi în zdrenţe și cu plasa 
în care își duc toată averea, oamenii străzii se chinuie de la o zi la alta să supravieţuiască. 
Noaptea e la fel de nefastă pentru acești oameni ai nimănui care trebuie să-și găsească un 
loc de dormit, de cele mai multe ori, sub cerul liber. Cum și-au găsit culcuș unii dintre 
ei tocmai în centrul orașului, mai exact în curtea exterioară a fostului sediu al Centrului 
Militar Judeţean Sălaj. 

Iar autorităţile sunt legate de mâini chiar prin lege, neavând ce face cu aceste per-
soane fără domuiciliu altceva decât să-i gonească din locurile în care pierd vremea. „Este 
vorba de persoane care au carte de identitate în municipiu, însă fără domiciliu. Nu există 
o legislaţie care să ne ajute să rezolvăm această problemă cu oamenii străzii. Tot ce putem 
face este să-i mutăm dintr-o parte în alta”, a declarat Mircea Bara, directorul executiv ad-
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junct al Poliţiei Comunitare Zalău. Nici amenzile ori avertismentele nu-i sperie pe oamenii 
străzii, prin simplul fapt că agenţii comunitari nu au o adresă la care să le trimită acestora 
sancţiunile aplicate. În plus, fiind vorba de oameni fără surse de venit, amenzile doar se 
acumulează în scris, nefiind plătite niciodată. 

Accesul cu etilotestul în Adăpostul de noapte 

Însă, deși viaţa grea pe care o duc ar fi o scuză pentru faptul că oamenii străzii dorm 
pe unde apucă, nu la fel de ușor se scuză sticla de băutură pe care o duc pretutindeni cu 
ei. Și tocmai aceasta le refuză masa caldă de seară și un pat în care să-și petreacă noaptea, 
respectiv Adăpostul de Noapte din Zalău. Problema pentru persoanele fără adăpost este că 
în acest centru consumul de alcool este interzis, la fel cum nu sunt primţi nici cele aflate în 
stare de ebrietate. „Există un regulament interior aprobat de consilierii locali prin care este 
specificat ca acele persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice ori a altor substanţe 
care să modifice comportamentul uman, să nu fie primite în centru. Astfel, cetăţenii sus-
pecţi de consum de alcool sunt testaţi cu aparatul etilotest pentru a stabili dacă vor fi cazaţi 
sau nu”, a declarat administratorul Adăpostului de Noapte Zalău, Darius Porumb. 

Drept urmare, acei căzuţi în patima alcoolului aleg să-și petreacă noaptea sub cerul li-
ber, acopetiţi cu o pătură peticită și încălzindu-se, chiar și în nopţile de vară, cu o dușcă din 
sticla de băutură care nu lipșește de lângă ei. Iar locuri sunt berechet în oraș, în parcuri, pe 
sub balcoanele blocurilor sau chiar în centrul Zalăului, după cum este menţionat mai sus, 
în spaţiul verde din faţa fostului sediu al Centrului Militar Judeţean. În această locaţie din 
urmă au loc în prezent lucrări de reabilitare a clădirii, astfel că nimeni, înafară de poliţiștii 
comunitari, nu-i întreabă pe acești oamenii ai străzii loviţi de soartă cât costă „cazarea” pe 
noapte în acest „hotel” din centrul municipiului.

Magazin Sălăjean, 12 august 2010

Hoţii pândesc locuinţele sălăjenilor
Criza economică, şomajul ridicat şi situaţia financiară dezastruoasă a multor 

sălăjeni îi imping pe unii dintre aceştia către “meserii” mai puţin cinstite. Cum 

ar fi cea de “mână lungă”, pungaş, şutitor, manglitor ori, pentru înţelesul tuturor, 

cea de hoţ. Cel mai grav este că majoritatea dau lovitura tocmai în casele altor 

semeni, de multe ori în timp ce victimele lor sunt acasă. Aşa că, închideţi uşile, 

ferestrele şi puneţi bine lacătul pentru a nu deveni una dintre ţintele acestor in-

fractori, alături de cei peste 300 de sălăjeni care au căzut pradă, de la începutul 

anului, hoţilor din locuinţe.  
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Anul acesta, poliţiștii au cercetat peste 1.200 de infracţiuni de furt comise la ni-
velul judeţului. Pe locul întâi, înregistrând o creștere alarmantă faţă de anul trecut, se 
situează furturile din locuinţe, fiind sesizate peste 300 de astfel de cazuri comise fie de 
unul, fie de mai mulţi autori. Practic, de la începutul anului și până în prezent, au fost 
sesizate cu 15 la sută mai multe spargeri decât în aceeași perioadă din 2009. Potrivit 
purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, Maria Cristea, 
în cursul acestui an s-au înregistrat 1.266 de infracţiuni de furt, un sfert dintre acestea 
reprezentând furturi din locuinţe. “Din totalul de infracţiuni de furt comise în cursul 
acestui an, 322 reprezintă furturi din locuinţe. Numărul acestor infracţiuni a înregistrat 
o creștere alarmantă faţă de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost sesizate 274 de 
astfel de fapte. De regulă, persoanele în vârstă sunt cele mai frecvente victime ale hoţilor, 
care sunt lăsate fără agoniseală, după ce aceștia din urmă reușesc să le pătrundă în locu-
inţe, sub pretextul cumpărării diverselor produse, și profită de neatenţia proprietarilor 
pentru a sustrage bani sau bijuterii din casă”, a declarat purtătorul de cuvânt. 

Mai bine de jumătate dintre furturile din locuinţe au loc în mediul urban, unde 
și densitatea acestora este foarte mare, hoţii preferând să acţioneze pe timpul nopţii. 
Bunurile cele mai vizate sunt electronicele sau bijuteriile, iar din casele aflate în con-
strucţie sau din cele de vacanţă sunt sustrase, în general, echipamente și unelte folosite la 
construcţii. De cele mai multe ori, hoţii obţin informaţii precise de la colegii de serviciu, 
de la vecinii ori cunoștinţele proprietarilor, care știu exact ce valori au aceștia din urmă 
în casă. Și locuinţele ochioase, cu îmbunătăţiri, îi atrăg, însă hoţii au dat buzna și la ghici, 
chiar când proprietarul era acasă. De regulă, din casele sparte se sutrag lucruri mici, dar 
de valoare: aur, bani, electronice, telefoane mobile și parfumuri. 

În aceste condiţii, poliţiștii spun și care sunt măsurile care i-ar descuraja pe hoţi. 
Un sistem de alarmă care ar fi alertat o firmă specializată pe pază și securitate sau un câi-
ne ar ajuta foarte mult. De asemenea, s-ar dovedi util un televizor sau radio lăsat deschis, 
care i-ar păcăli pe hoţi făcându-i să creadă că proprietarul este acasă. “La blocurile de 
apartamente, proprietarii ar trebui să nu lase deschise ușa scării deschisă. Și, nu în cele 
din urmă, vigilenţa vecinilor, care l-ar descuraja pe potenţialul hoţ, odată ce acesta este 
luat la întrebări”, a precizat Maria Cristea. 

Mulţi fură de foame

Împinși de la spate de sărăcie, infractorii dau spargeri, cu nemiluita, și în societăţile 
comerciale. Anul acesta, poliţiștii au prins în flagrant 31 de persoane în timp ce-și îndo-
seau sub haine diferite produse direct de pe rafturile magazinelor alimentare și super-
marketurilor din judeţ. „În cursul anului, la nivelul judeţului Sălaj, au fost comise 186 de 
furturi din societăţi comerciale. Numărul acestor infracţiuni a scăzut însă semnificativ 
faţă de aceeași perioadă de anul trecut, când s-au înregistrat 259 de astfel de cazuri. În 
general, la toate infracţiunile de furt, înafară de cele din locuinţe, s-a constatat o scădere 
a cazurilor înregistrate în 2010 faţă de același interval de timp de anul trecut. Aproape 
la jumătate au scăzut furturile din buzunare, de la 78 înregistrate anul trecut, la 49 în 
2010. Furturile din autoturisme se menţin în aproape aceeași stare, 85 anul acesta, faţă 
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de 86 anul trecut, în timp ce furturile de mașini a înregistrat o scădere anul acesta, la 17 
cazuri, de la 19 cazuri în cursul anului trecut”, ne-a comunicat purtătorul de cuvânt al 
IPJ Sălaj. Chiar dacă majoritatea infracţiunilor de furt se comit în orașe, și la sate se fură. 
Pe parcursul acestui an, hoţii au prădat din gospodăriile oamenilor 34 de animale și 20 
de păsări. 

Și copiii fură

Din păcate, printre autorii infracţiunilor de furt se regăsesc și copiii. Fie că șutesc 
din magazine câte un produs de pe raft, fie că intră în curtea vecinului să prindă pasărea 
din coteţ, grav este că unii dintre aceștia își planifică furturi ce aduc mari prejudicii pă-
gubiţilor. Chiar săptămâna trecută, poliţiștii au prins în municipiu, doi minori în vârstă 
de 15 și 16 ani, din Hereclean, care au furat bunuri, din garajele a doi zălăuani, în valoare 
de 1.400 de lei. În prezent, cei doi sunt cercetaţi în stare de libertate pentru săvârșirea 
infracţiunii de furt calificat. Din relatările purtătorului de cuvânt al IPJ Sălaj, 184 de mi-
nori sunt cercetaţi pentru comiterea, în cursul anului, a diferite infracţiuni, o bună parte 
dintre acestea reprezentând furturi. 

Tâlhării la drumul mare

E clar, sărăcia își pune tot mai adânc amprenta pe judeţul Sălaj. Alarmant este că, 
în urma scăderii pensiilor și a salariilor, cu siguranţă va crește numărul de infracţiuni, 
făcând referire aici mai ales la cele economice și cele cu violenţă, îndreptate împotriva 
patrimoniului. Iar starea acută de sărăcie îi determină pe oameni să comită tot mai multe 
fapte antisociale, printre care se numără și tâlhăriile. Potrivit informaţiilor furnizate de 
Maria Cristea, anul acesta au avut loc în judeţul Sălaj 18 infracţiuni de tâlhărie, în creș-
tere faţă de aceeași perioadă a anului trecut când au fost înregistrate 13 astfel de cazuri. 
Amintim ultimul caz înregistrat, în urmă cu câteva zile, când doi minori au fost tâlhăriţi 
pe o stradă din Jibou de un tânăr din localitate, în vârstă de 24 de ani. Prin violenţă, 
acesta a smuls cercelul unui minor de 15 ani, din Traniș, și un lănţișor de la gâtul unui alt 
băiat de 16 ani, din Someș-Guruslău. Cazul a fost cercetat de poliţiști, aceștia reușind în 
scurt timp să-l prindă pe autor. În prezent, jibouanul de 24 de ani este cercetat, în stare 
de arest preventiv, pentru săvârșirea infracţiunii de tâlhărie. 

Magazin Sălăjean, 1 octombrie
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CSM Zalău și-a premiat tot personalul
Nu au scăpat de premieri nici oamenii politici, fiind preferaţi însă numai cei de o 

anumită... culoare.  Ne-am mai liniştit puţin abia după ce am realizat că, totuşi, ne 

aflam în campania electorală

Clubul zălăuan ne-a obișnuit în ultimii ani ca în cadrul Cupei Meseșul la box să facă și pre-
mierea celor mai buni sportivi pe anul 2009. Cu puţine minute înainte de ora 18.00, s-a dat star-
tul evenimentului festiv, în prezenţa unei asistenţe, oarecum, numeroase. Astfel, cei mai de vază 
sportivi legitimaţi la CSM Zalău, dar și antrenorii care s-au ocupat de buna lor pregătire, aveau 
să fie răsplătiţi pentru munca depusă și rezultatele obţinute în decursul acestui an. Directorul 
Silviu Mureșan și Vasile Ștreang, în prezenţa puţinelor oficialităţi, comparativ cu anii trecuţi, au 
trecut în revistă topul celor mai buni sportivi, începând cu poziţia a X-a, ocupată de luptătorul 
Sergiu Maxim. O treaptă mai jos s-a situat pugilista Ioana Stevar, pe locul VIII s-au clasat tenis-
menii Demeter Boglarka și Andrei Bîrlan, iar pe VII boxerii Ovidiu Jurje și Szabo Robert. Locul 
VI a fost cel mai populat, unde am regăsit patru pugiliști, și anume: Adrian Popuţea, Elekes 
Kinga, Nagy Edith și Mihaela Păușan. Puţin mai jos s-a aflat Aurel Târziu, practicant al radio-
amatorismului. În imediata vecinătate a podiumului s-a clasat Alin Ciupe. Apoi, a început de-
semnarea primilor trei sportivi. Pe locul III s-a situat pugilista Sorana Sălăjan, pregătită de Ioan 
Popa, care a obţinut medalia de argint la Campionatele Naţionale de seniori. Apoi, a urmat atle-
ta Paula Todoran, pregătită de Mirel Seișan, o obișnuită a galei celor mai buni sportivi ai CSM 
Zalău din ultimii ani. Ea a obţinut o serie de rezultate foarte bune la Campionatele Naţionale 
de cros, semimaraton și maraton, dar și tilul de vicecampioană balcanică cu echipa României la 
cros. Și, în cele din urmă, pe cea mai înaltă treaptă a urcat tenismena Andrada Vincze. Eleva lui 

Ciprian Petran
Sportul Sălăjean
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Victor Puie a avut un sezon de excepţie, în care s-a încununat cu o sumedenie de medalii și ti-
tluri la competiţiile interne și internaţionale. Tenismena noastră și-a trecut în palmares și titlurile 
de campioană europeană și balcanică, la proba pe echipe. Acești sportivi, de care ar trebui să fim 
mândri, au primit din partea conducerii clubului cupe și diplome, iar ocupantele podiumului au 
primit, suplimentar, câte un superb aranjament floral. 

Ceea ce ne-a intrigat însă, a fost o altă premiere, desfășurată în cadrul aceleiași festivităţi. 
Astfel, a fost trecut în revistă tot personalul clubului, care a fost premiat, de asemenea. Mai lip-
sea, probabil, femeia de serviciu, care a avut și ea, mai în glumă mai în serios, o contribuţie sem-
nificativă la performanţele sportivilor. Și, pentru ca tacâmul să fie complet, membrii Prefecturii 
Sălaj s-au numărat și ei printre premiaţi, umbrind puţin contribuţia Consiliului Judeţean, a 
Primăriei și Consiliului Local Zalău în sprijinirea activităţi sportive, care a fost destul de sem-
nificativă. Poate că, în cadrul unor astfel de evenimente, nu ar trebui să se ţină cont de culoarea 
politică, ci de implicarea în bunul mers al sportului sălăjean.

Sportul Sălăjean, 2010

Cea mai bună sportivă a judeţului visează frumos

“Vreau să devin campioană europeană”

Seriozitatea și munca sunt întotdeauna ingredientele de bază ale succesului, și asta nu nu-
mai în plan sportiv, ci și personal. La fel se întâmplă și în cazul Andradei Vincze, desemnată cea 
mai bună sportivă a anului 2009 în Sălaj. Un astfel de privilegiu le-ar fi schimbat multora per-
spectivele dar și atitudinea, însă nu se întâmplă și în cazul talentatei tenismene, care a rămas la fel 
de modestă și sociabilă. Aventura ei în lumea tenisului de masă a început la vârsta de 6 ani, când 
a fost selecţionată de Elena Antohe la CSS Zalău, după o acţiune la nivelul grădiniţelor. Proba 
consta în anumite procedee tehnice, fiecare trebuind să jongleze cu paleta de trei ori. Andrada 
Vincze s-a pregătit trei ani sub îndrumarea antrenoarei plecate la Constanţa, ca mai apoi să se 
pregătească timp de doi ani cu Gabriela Iosif. Calităţile sale au făcut-o rapid remarcată, astfel că 
a urmat selecţia la Centrul Olimpic de la Bistriţa, pentru o perioadă de trei ani. Și, cum nicăieri 
nu e ca și acasă, cea mai bună sportivă a judeţului a revenit la Zalău, unde evoluează cu dublă 
legitimare CSS CSM Zalău și este antrenată de Victor Puie. 

Reporter: Andrada, cum îţi explici ascensiunea din 2009?
Andrada Vincze: În anul ce a trecut am petrecut foarte mult timp în cantonamente la 

Centrul Olimpic de la Constanţa, unde m-am pregătit foarte bine. Apoi a urmat un alt stagiu 
de pregătire, de această dată în Ungaria, cu CSM Zalău, iar acest lucru s-a simţit, deoarece în 
vară am ajuns la o formă sportivă foarte bună, lucru dovedit și prin calificarea la Campionatul 
European de seniori, ce a avut loc la Stuttgart, în Germania.

Rep.: Ne demult, erai tristă că ai părăsit Centrul Olimpic de la Bistriţa, iar acum ești în top..
A. V.: Nu pot spune că am fost supărată. Știam că voi veni acasă și am cu cine să muncesc. 

Știţi cum e, nicăieri nu e ca acasă.
Rep.: Care ar fi pentru tine cel mai important rezultat obţinut?
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A. V.: Cel mai important rezultat este titlul de campioană europeană cu echipa de juniori, 
obţinut în iulie 2009, la Praga.

“Nu am crezut că voi ajunge sportiva numărul 1 în 2009”
Rep.: Ai visat ca la vârsta ta să ajungi cea mai bună sportivă a judeţului?
A. V.: Nu am crezut că voi ajunge pe prima poziţie în topul celor mai buni sportivi sălăje-

ni, dar speram ca în 2010 să ajung cea mai bună sportivă a judeţului.
Rep.: Ce înseamnă pentru tine această titulatură?
A. V.: În primul rând, e o onoare, iar mai apoi, o mândrie că am reușit prin rezultatele 

obţinute să devin sportiva numărul 1 a Sălajului.
Rep.: Unele voci au susţinut că punctajul tău ar fi trebuit împărţit între CSS și CSM Zalău, 

condiţie în care nu ai mai fi fost pe prima poziţie nici la cele două cluburi. Cum comentezi?
A. V.: Dacă legea îţi dă dreptul să activezi la două cluburi, nu văd de ce alţii nasc discuţii 

pe seama acestui subiect.
Rep.: Consideri că ești mult mai populară după atâtea distincţii primite?
A. V.: Nu, deloc.
Rep.: Crezi că ai fi putut realiza mai multe în anul ce a trecut?
A. V.: M-aș fi bucurat dacă aș mai fi luat o medalie la <europenele> de juniori.
Cupele europene, un vis la Zalău
Rep.: Ce ar putea fi trecut la capitolul nerealizări?
A. V.: Aici putem vorbi de neparticiparea în cupele europene cu echipa de Superligă. La 

finele sezonului trecut, ne-am clasat pe poziţia a V-a, fapt ce ne-a asigurat dreptul de a participa 
în cupele europene. Însă, din pricina lipsei fondurilor, nu s-a mai întâmplat acest lucru, locul 
nostru fiind luat de o altă echipă. Ar fi fost o onoare pentru judeţ, dar și pentru noi, mai ales că 
echipa este formată doar din junioare. Și în acest an am putea să terminăm pe locul V, însă, dacă 
va fi așa, sper să nu ne lovim iarăși de lipsa banilor.

Rep.: Care ar fi obiectivele tale pentru 2010?
A. V.: Obiectivele mele pentru acest an sunt două medalii la Campionatele Europene și 

să urc cât mai mult în clasamentul european de seniori. Sigur, mi-aș dori și o vacanţă, măcar de 
o săptămână.

Rep.: Crezi că poţi repeta performanţele din sezonul trecut?
A. V.: Eu îmi doresc ca ele să se repete, dar sper să fie și mai bune, mai ales că sunt în ulti-

mul an de juniorat.
Vrea să evolueze în străinătate, într-o ligă puternică
Rep.: Cum o vezi pe Andrada Vincze peste câţiva ani?
A. V.: În echipa naţională de senioare și undeva la un club din străinătate, într-o ligă puter-

nică. Pe plan personal, îmi doresc să urmez cursurile facultăţilor de educaţie fizică și psihologie, 
dacă se poate, tot în străinătate. 

Rep: Descrie-ne o zi din viaţa ta.
A. V.: Zilele din viaţa mea se împart în două categorii, cele obișnuite și cele de concurs. O 

zi obișnuită începe la ora 07.00, când mă trezesc. De la 08.00 la 14.00 sunt la școală, ajung acasă, 
dorm 30 de minute, apoi de la ora 16.00 am antrenament până la ora 18.00. Iau masa, apoi ajung 
acasă, mai fac câteva exerciţii fizice, fac duș, învăţ, iar la ora 23.00 mă pun să dorm. În weekend, 
mă ocup de activităţi casnice, petrec mai multe ore în sala de antrenament, ies cu prietenii și 
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fac și alte lucruri pe care nu le reușesc în timpul săptămânii. O zi de concurs este mult diferită. 
Începe tot la ora 07.00, urmează micul dejun, iar la 08.15 sunt în sală. Efectuez o încălzire de 45 
de minute, după care urmează meciurile, cam până la ora 12.30. Iau prânzul și uneori avem timp 
de odihnă, deoarece la ora 15.00 începe o nouă serie de meciuri. Până când, nu știm niciodată. 
A fost când jucam și la miezul nopţii. 

Rep.: Având în vedere programul competiţional încărcat, mai ai timp pentru școală și 
pentru tine?

A. V.: Reușesc să îmi împart timpul și pentru școală, prieteni și antrenamente. Important 
e ca eu să fiu mulţumită, dar și cei din jur.

Rep.: Cum se îmbină sportul cu școala?
A. V.: La școală, profesorii mă înţeleg când lipsesc foarte mult. Când revin, trebuie să re-

cuperez lecţiile pierdute și să învăţ mult mai mult, într-un interval de timp destul de scurt. Chiar 
dacă am mai puţin timp liber decât restul colegilor, din cauza antrenamentelor zilnice, reușesc 
să am note foarte bune.

Rep.: Ai avut probleme în clasă, din această cauză?
A. V.: Am mai avut și certuri în clasă, dar trecătoare. Grupul meu de colege dă dovadă de 

o prietenie adevărată, ajutându-mă de fiecare dată când mă întorc din competiţii.
Rep.: Crezi că tenisul de masă e un sport prea puţin mediatizat?
A. V.: 100% pot spune că, în România, tenisul de masă este mult prea puţin mediatizat, deși 

au apărut o serie de canale tv de sport. În afară de fotbal, nu vezi nimic. Acesta e adevărul și nu tre-
buie să supere pe nimeni. Nu știu în ce măsură sunt rezultate la fotbal, comparativ cu alte sporturi.

Rep.: Ce ar trebui făcut în acest sens?
A. V.: Ar trebui să fie mai promovat în toate orașele, pentru ca mai mulţi copii să fie atrași 

în practicarea tenisului de masă. Sigur, aici ar fi nevoie și de implicarea tuturor celor care fac par-
te din lumea tenisului de masă, antrenori și membri ai Federaţiei. Chiar și noi, sportivii, ar trebui 
să scoatem cât mai mult în lumina reflectoarelor acest sport. O metodă ar fi transmiterea pe 
internet sau la televizor a meciurilor de la diverse competiţii. Așa cum alte sporturi beneficiază 
de publicitate și mediatizare, așa ar trebui să se întâmple și în cazul tenisului de masă. De exem-
plu, în Germania, la Campionatul European de seniori, poate și din cauza faptului că m-am aflat 
la prima mea participare la un astfel de nivel, pot spune că am văzut o implicare totală. Deși 
Stuttgartul e un oraș mare, care are echipe la tot felul de discipline sportive, tribunele sălii unde 
am jucat au adunat peste 8 000 de persoane. Peste tot erau puse afișe, posturile de televiziune 
transmiteau rezumatele zilei și multe alte metode de difuzare.

Rep.: Ce ţi-ai propus în cariera sportivă?
A. V.: Dorinţa mea e să devin campioană europeană la individual.
Rep.: Dar pe plan personal?
A. V.: Dacă voi face studiile în domeniile pe care vi le-am spus, una dintre variante ar fi 

să devin antrenoare sau psiholog, dar tot pentru o echipă sportivă. Nu vreau să ies din aceas-
tă ramură.

Rep.: Care sunt hobby-urile tale?
A. V.: Să citesc cărţi dedicate dezvoltării personale și să ascult multă muzică, comercială.

Sportul Sălăjean, 9 aprilie 2010
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Michael Warm, noul antrenor al Rematului:
“Am întâlnit oameni foarte prietenoși la Zalău”

Nu antrenează decât de 
câteva zile Rematul, dar noul 
antrenor, Michael Warm a reu-
șit să intre în sufletele conduce-
rii și ale jucătorilor. Metoda este 
simplă. O bună comunicare, dar 
și schimbări tactice, menite să 
schimbe soarta jocului, aceasta 
și în funcţie de slăbiciunile ad-
versarului. Acest lucru s-a ob-
servat și în Belgia, acolo unde, 
după ce au pierdut primul set, 
zălăuanii au revenit fantastic, 
impunându-se în celelalte trei, întorcându-se acasă cu o victorie importantă. Președintele 
Tiberiu Marc s-a declarat mulţumit de șocul pe care l-a resimţit echipa după venirea lui 
Warm și îl cataloghează pe german ca fiind un tehnician foarte iscusit, care adaptează jo-
cul echipei în funcţie de realitatea de sub fileu. Și noi, la fel ca și conducerea și jucătorii 
Rematului, l-am găsit pe Michael Warm extrem de deschis și comunicativ, acceptând să 
acorde primul interviu de la venirea sa la Zalău.

Reporter: Cum e să antrenaţi CS Remat și cum vă simţiţi la Zalău?
Michael Warm: Mă simt foarte bine. Toată lumea m-a primit cu braţele deschise. 

Am întâlnit oameni foarte prietenoși la Zalău. În ceea ce privește Rematul, pot spune că 
e interesant să antrenezi o astfel de echipă. Trebuie spus însă că am efectuat doar câteva 
antrenamente de la venirea mea și nu pot spune că am făcut minuni. În Belgia, jucătorii au 
jucat cu inima, reușind să răstoarne situaţia de pe tabelă. Din punct de vedere tehnic, însă, 
mai avem mult de lucru. Și vom face progrese, deoarece jucătorii sunt interesaţi să joace și 
să înveţe.

Rep. Cum de aţi ales tocmai Rematul?
M. W.: Până acum, am antrenat doar cluburi din Germania. Am vrut să văd cum e să 

pregătești un club dintr-o ţară străină. În acest timp, acumulez și eu experienţă, intrând în 
contact cu o altă cultură. Și în cazul antrenorilor e ca și în cel al jucătorilor, de aceea, e bine 
să văd la treabă și alţi voleibaliști. Știu de la Stelian Moculescu, cu care am lucrat la echipa 
naţională a Germaniei, că voleiul românesc tinde să se ridice și să facă pasul la un alt nivel. 
Campionatul din România este unul interesant. Până la finele sezonului, mai sunt patru 
luni, dar nu e un interval prea mare de timp. Toată lumea își dorește performanţa, de aceea 
nu ne va fi ușor. 

Rep.: Credeţi că Rematul are jucătorii potriviţi pentru atacarea titlului?
M. W.: E greu pentru mine să spun acest lucru. Am nevoie de 2 - 3 săptămâni să îi văd 

la lucru pe băieţi. Doar pe urmă mă pot pronunţa. Dacă vom juca bine, vom putea obţine 
ceea ce clubul și-a propus la începutul sezonului, altfel ne va fi greu. 
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Rep.: Până unde va ajunge Remat în Cupa Challenge?
M. W.: Avem o bună șansă să trecem în faza următoare. Poate vom juca în optimi 

chiar în Olanda. Acolo va fi un meci foarte dificil pentru noi, deoarece sala e mică. Totuși, 
avem șanse de calificare. Nimeni nu se aștepta să învingem săptămâna trecută, în Belgia. 
Însă, e bine să vorbim de ceea se petrece la echipă în prezent.

Rep.: Cât de bine cunoașteţi nivelul voleiului românesc?
M. W.: Cel mai bine cunosc naţionala României, acolo unde Stelian Moculescu 

face treabă. De asemenea, știu de CVM Tomis Constanţa, campioana României. Apoi, 
de Dinamo București, care atacă supremaţia grupării dobrogene. În rest, nu cunosc nive-
lul celorlalte echipe. Însă voi avea ocazia în acest retur de campionat, când Rematul le va 
întâlni pe toate.

* După ce a cucerit titlul cu CS Remat, germanul Michael Warm a mai acordat un 
interviu, în urma căruia am putut face o comparaţie între ceea și-a pus în plan la venirea sa 
la Zalău și ceea a realizat...

Să fii campion este visul fiecărui sportiv. Este răsplata pentru o viaţă dedicată spor-
tului, presărată cu sacrificii, multă muncă și speranţă. Este sentimentul care, pe lângă su-
premaţie, te face să simţi ce înseamnă marea performanţă și ce înseamnă să ai puterea de 
a-i face fericiţi pe cei din jur. Un merit deosebit, pe lângă cel al jucătorilor, conducerii și 
suporterilor, îl are antrenorul Michael Warm, venit iarna trecută la Zalău, după demiterea 
lui Dragan Djordevic, antrenorul sârb cu care Rematul și-a început aventura. Tehnicianul 
german a avut un impact deosebit asupra jocului echipei, dar, mai ales, asupra voleiba-
liștilor, care, după cum au mărturisit chiar ei, se simţeau importanţi și pregătiţi, atât fizic 
cât și mental, pentru a readuce medaliile de aur la Zalău. Acest lucru s-a văzut mai ales 
în rezultate, pentru că, în momentul în care Michael Warm a preluat echipa, aceasta era 
departe de obiectivul trasat, mai exact ocupa poziţia a VI-a. Încetul cu încetul, Rematul a 
urcat în clasament și a intrat în play-off, cu al doilea punctaj. În primul turneu, ce a avut loc 
la București, antrenorul german și-a motivat excelent jucătorii, astfel că formaţia zălăuană a 
obţinut victorii pe linie, fapt ce a făcut ca ea să devină principala candidată la titlu. La fel s-a 
întâmplat și la Dej, în cadrul celui de-al doilea turneu, iar lucrurile puteau fi rezolvate încă 
de la Zalău. După spusele lui Warm, acesta nu se aștepta ca titlul de campioană să fie decis 
în cadrul turneului din urbea de la poalele Meseșului, astfel că bucuria este cu atât mai 
mare cu cât această performanţă a putut fi sărbătorită alături de minunatul public zălăuan. 
Despre toate acestea, dar și despre gândurile de viitor, Michael Warm a oferit un interviu 
în exclusivitate ziarului “Sportul Sălăjean”.

Reporter: Domnule Warm, în momentul în care aţi preluat echipa Remat Zalău, 
credeaţi că poate cuceri titlul de campioană?

Michael Warm: Sincer să vă spun, șansele erau foarte mici, deoarece în momentul în 
care am ajuns la Zalău, echipa ocupa locul 6, din câte îmi amintesc. Era greu să luăm faţa 
unor echipe ca CVM Tomis Constanţa și Dinamo București, care au monopolizat lupta la 
vârf, în ultimii ani. Totuși, atâta timp cât mai existau șanse matematice noi am sperat, iar, în 
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cele din urmă, a ieșit cum nu se putea mai bine. Dacă e să fim realiști, mai avem încă mult 
de lucru pentru ca mecanismele din sânul echipei să funcţioneze la perfecţie. 

Rep.: Care au fost atuurile care au propulsat formaţia zălăuană spre titlul 
de campioană?

M. W.: Cel mai important atuu a fost acela că am fost o echipă. Toată lumea, con-
ducători, antrenori și jucători, s-au respectat reciproc și am avut încredere unul în celălalt. 
Faptul că am fost un grup unit și ne-am comportat ca o adevărată familie a fost decisiv în 
realizarea acestei performanţe. Câtă vreme toţi cei care fac parte din echipă trag în aceeași 
direcţie, nu avem decât de câștigat. Am lucrat continuu, iar acest lucru s-a văzut sub fileu, 
unde evoluţiile noastre au fost din ce în ce mai bune. Acest lucru a fost răsplătit și de acest 
public minunat de la Zalău, care ne-a fost alături mereu.

Rep.: În ce moment v-aţi dat seama că Rematul poate cuceri medaliile de aur?
M. W.: Un rol decisiv l-a jucat turneul de la București. Cele trei victorii obţinute în 

capitală ne-au dat un plus de moral, iar încrederea în propriile forţe a crescut simţitor. Din 
acel moment ne-am gândit că aceasta este șansa de care trebuie să profităm și așa am și fă-
cut. Turneul de la Dej a fost extrem de dificil, deoarece toată lumea vroia să reintre în luptă 
și să te detroneze din fotoliul de lider. Într-un fel, e mai bine când vii tare din spate, deoare-
ce ești împins de dorinţa de victorie, pe când, atunci când esti la conducere, te simţi apăsat 
de presiunea rezultatelor. Din fericire pentru noi, am reușit să evităm acest obstacol și am 
tratat fiecare meci la fel. Însă s-a acumulat oboseala, mai ales după turneul de la București, 
când băieţii au dat totul pe teren.

“Nu îmi amintesc în cariera mea un public atât de gălăgios și înfocat”
Rep.: Cum aţi caracteriza turneul de la Zalău?
M. W.: Am știut că avem un public fantastic, iar acest lucru ne-a ajutat enorm. De 

când sunt eu la Remat, nu am pierdul niciun meci la Zalău. În primul meci, cel cu Unirea 
Dej, echipa a jucat foarte bine, iar diferenţa s-a văzut și pe tabela de marcaj. Într-un fel, 
nu prea e bine când câștigi ușor la acest nivel, deoarece poate apărea o oarecare relaxare. 
Altfel au stat lucrurile cu Dinamo București. După cinci minute de joc, mi-am dat seama 
că adversarii noștri vor face tot ce le va sta în putinţă pentru a reveni în luptă. Dar ne-am 
văzut de joc, chiar dacă am greșit mult, și am ieșit învingători în cele din urmă. Sigur, au 
fost unele momente când mai mult am jucat cu inima decât cu mintea, astfel că emoţiile 
nu au lipsit. Am fost purtaţi spre victorie și de minunaţii noștri susţinători, care au umplut 
până la refuz Sala Sporturilor. A fost o atmosferă specială. Nu îmi amintesc în cariera mea 
un public atât de gălăgios și înfocat. Cu toţii au fost alături de noi tot timpul, fapt pentru 
care nu pot decât să le mulţumesc. În astfel de momente, te încearcă sentimente unice. 
A fost minunat. Înainte de meciul cu CVM Tomis Constanţa le-am spus băieţilor să fie 
cât mai relaxaţi, deoarece îi simţeam obosiţi, fără energie și tensionaţi, un lucru inevitabil 
la acest nivel. Am reușit și de această dată să învingem, însă la capătul unui meci normal, 
cu multe greșeli de ambele părţi. Pentru câţiva jucători, a fost un sentiment deosebit să 
devină campioni, pentru că nu au mai făcut-o vreodată. Contează foarte mult ca în cariera 
unui sportiv de performanţă să apară și un astfel de moment, deoarece te motivează și îţi 
dă încredere. Însă nu trebuie să te consideri campion la nesfârșit, pentru că poţi cădea în 
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cealaltă extremă și te limitezi, alegând calea regresului în locul celei a progresului. De aceea, 
trebuie să muncim în continuare.

Rep.: La final, aţi fluturat un steag al Germaniei. Ce aţi simţit în acele momente?
M. W.: Să nu se înţeleagă că aș fi naţionalist. Cineva mi-a adus steagul Germaniei. 

Pur și simplu m-am trezit cu el în mână. E o onoare pentru mine să antrenez o astfel de 
echipă, cu un public atât de cald și pătimaș. La Zalău mă simt respectat și e a doua mea 
familie. Un lucru vreau să fie clar. Nu am câștigat titlul pentru Germania, ci pentru Zalău, 
pentru România. 

Rep.: Cum aţi sărbătorit imediat după finalul meciului cu Tomis Constanţa, cel care 
a făcut Rematul matematic campioană?

M. W.: Totul a început în sală, unde ne-am bucurat alături de suporterii noștri. E mi-
nunat să vezi atâţia oameni fericiţi. Apoi, totul a continuat la restaurant, alături de condu-
cere și sponsorii noștri. A fost ceva spontan. Abia după ce ne vom întoarce de la Constanţa 
vom da o petrecere mare. Restul detaliilor nu le cunosc, deoarece eu mă concentrez pe 
volei. 

Rep.: Având în vedere faptul că turneul de la Constanţa nu va avea nicio miză, v-aţi 
gândit să operaţi ceva modificări în sextelul de bază, să daţi șansa de a juca și voleibaliștilor 
care au evoluat mai puţin?

M. W.: Sincer, cu toată această euforie și explozie de fericire, nu prea am avut timp să 
mă gândesc. Jucătorii au avut liber până azi, deoarece au fost foarte obosiţi. Erau necesare 
câteva zile libere pentru ca ei să-și reîncarce bateriile. Cu siguranţă, sub fileu vor intra și 
jucătorii, care au evoluat mai puţin în acest sezon. Unul dintre aceștia este Sergiu Ilieș, care 
s-a pregătit foarte bine. Este un adevărat profesionist. Când se câștigă un campionat, îl câș-
tigă tot lotul de jucători, nu doar unul anume. A făcut o treabă minunată la antrenamente, 
iar acum ar putea demonstra acest lucru chiar în meciuri oficiale. La Constanţa, cel mai 
probabil, ne vom întâlni și cu Vali Pereu, care, din păcate, a renunţat la cariera de jucător 
profesionist din pricina problemelor la umăr. E un moment greu pentru el, însă nu putem 
să-l omitem, pentru că și el a contribuit la realizarea acestui mare succes.

“Aș vrea să rămân la Remat, unde mă simt respectat!”
Rep.: Din câte știu, contractul dumneavoastră este valabil până în vară...
M. W.: Da, așa e. Înainte de a semna contractul cu CS Remat, am stabilit cu condu-

cerea ca noile discuţii să se poarte abia la finele campionatului. Și cum noi mai avem un 
turneu la Constanţa, ce va fi vom ști abia atunci. Pentru mine a fost o experienţă minunată 
să antrenez această echipă. M-am simţit foarte bine la Zalău. Totuși, am decis să nu discut 
despre acest aspect înainte de a avea o întrevedere cu conducerea, deoarece unele lucruri 
se pot interpreta greșit. Dar eu aș vrea să rămân la Remat. 

Rep.: În cazul în care sezonul viitor vă va găsi la timona Rematului, ce obiective v-
aţi propus?

M. W.: Acest aspect trebuie stabilit împreună cu conducerea clubului. Vom vedea 
dacă e posibil sau nu să atacăm accederea în Liga Campionilor.

Sportul Sălăjean, 14 ianuarie 2010
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Cercuri pe apă

Nici să suferi cu demnitate 
nu se mai poate...

Ca răul să triumfe este suficent ca oamenii buni să nu facă nimic – spunea cineva. Este 
îngrijorător faptul că tot mai mulţi oameni ... buni nu fac nimic. Stau deoparte, își văd 
de-ale lor, se pustnicesc, iar răul triumfă. Mai mult, tot mai mulţi oameni și-au pierdut 
demnitatea – autoritatea morală, prestigiul, atitudinea demnă, comportarea demnă etc. 
- , sub invazia nonvalorilor care ne păcălesc, care ne mint, care vor să ne convingă că 
laptele-i negru și noi fericiţi și mulţumiţi în vremurile „democratice” pe care le trăim... 
Doar suntem liberi, nu? Liberi de a ne trăi ... umilinţa cotidiană. Umiliţi că am munci 
și nu avem unde, umiliţi că muncim pe bani puţini, care nu ajung nici pentru limita de 
jos a unui trai decent, umiliţi că nu ne putem programa îmbolnăvirile, iar dacă obţinem, 
totuși, un concediu medical prin urgenţă, ne sună la ușă „controlul” tocmai când am 
coborât după medicamente sau după pâine... Suntem umiliţi că trecem din masterate în 
șomaj, că suntem spălători de  blide cu diplome universitare prin restaurantele lumii, că 
nu ne permitem un concediu de odihnă, că nu mai zăbovim nici măcar în faţa vitrinelor 
luxoaselor magazine, că ne numărăm mărunţișul în magazinele alimentare, pregătiţi să 
renunţăm la „răsfăţul” unor citrice. Umiliţi că ni se pune, în fiecare zi, impozit pe suflet. 
Umiliţi și închiși. În chingile unei societăţi nedrepte și în noi. Umilinţa este cel mai teribil 
atentat la adresa libertăţii  -  afirmă contemporanul nostru Gabriel Liiceanu.  Cine ne 
umilește? Cine atentează la libertatea noastră?! Și mai ales cât mai merită să suportăm 
această umilitoare stare?! 

Caiete Silvane, nr. 66/iulie 2010

Cercuri pe apă 

„Dacă nu pot să fac istoria, o îndur...”

Ce m-o fi determinat să mă gândesc, în dricul verii, cu obstinaţie la istorie?! Poate 
afirmaţia lui Octavian Paler – „Dacă nu pot să fac istoria, o îndur...” –, pe care o trăiesc 
și eu și, desigur, mulţi dintre D-voastră, pe de-a-ntregul, cu toată trista resemnare. Poate 
tocmai că suntem în luna august și mă gândeam că în urmă cu peste două decenii pe 

Ileana Petrean-Păușan  
Caiete Silvane
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vremea asta ne pregăteam asiduu de manifestările dedicate zilei de 23 august, mai de 
bine de patru decenii decretată Ziua Naţională a României. Poate pentru că mama îmi 
povestea că dânsa a prins trei zile naţionale -  10 mai, 23 august și 1 Decembrie. (Dar, 
ce mă mir?! Și eu am prins, până acum, două... ) Poate pentru că am luat iar din raft 
romanul istoric și alegoric al lui Stefan Heym „Relatare despre regele David”, o superbă 
parabolă despre cum se scrie istoria, despre mecanismele puterii totalitare dintotdea-
una. (Subiectul romanului poate fi povestiti în câteva fraze, semnificaţiile lui sunt însă 
de-o profunzime remarcabilă, ca să nu mai vorbim despre multiplele valenţe ale cărţii, 
cognitive, etice, estetice, povestea în sine, scriitura, informaţii culturale diverse. Regele 
Solomon îl cheamă la palat pe reputatul istoric Etan ben Hosaia, poruncindu-i să scrie 
biografia regelui David, tatăl lui Solomon. De fapt i se cerea să scrie o istorie favorabi-
lă regelui David, printre altele un tiran însetat de putere, și în același timp un imn de 
slavă dinastiei regale, legitimată divin, și o odă de preaslăvire actualului rege, actualei 
guvernări. Când istoricul Etan vrea să împace adevărul cu ficţiunea, este pedepsit prin 
„tăcerea morţii”.)

Poate pentru că mă întreb, uneori, în ce „buclă” a istoriei mi-aș fi dorit să ... nime-
resc pentru a fi pe deplin utilă, împlinită, mulţumită, fericită..., neminţită.

„Dacă nu pot să fac istoria, o îndur...”, mărturisea Octavian Paler. Toţi o îndurăm și 
am face-o cu și mai multă înţelepciune dacă istoria ar purta epitaful pe care i l-ar fi scris 
Lev Tolstoi: „Nu voi ascunde nimic!”.

Caiete Silvane, nr. 67-68/ august - septembrie 2010

Cercuri pe apă

Între bâlciul politic și cel monden, cultura 
– garoafa de la butoniera mass-mediei

Cine pe cine a mai înjurat astăzi? Și cum se înjură pe bandă rulantă, nici nu mai 
avem răgaz să judecăm care om politic are dreptate, chiar dacă adevărul nu se impune 
prin invective. Cine de cine s-a despărţit și se răfuiesc ca la ușa cortului săptămâni în-
tregi pe micile ecrane, ca apoi să se împace, tot public, dând amploare naţională unui 
subiect de proastă telenovelă?! Vrând-nevrând, așa ne petrecem mare parte din timpul 
liber. Urmărind șușanele. Stăm în faţa televizorului, prinși între bâlciul politic  și cel așa-
zis monden. Din ce în ce mai rar ne oprim din butonarea telecomandei la un film fără 
împușcături, violenţă și sex, ori la o emisiune care ne place, care ne informează și ne 
educă. Sunt atâtea canale! – veţi zice. Poţi alege! Avem acum, într-adevăr, posibilitatea 
de a alege, dar, din păcate, nu de puţine ori singura opţiune este apăsarea pe butonul 

Anuarul presei sălăjene 2010



- 154 -

Ileana Petrean Păuşan

roșu al telecomandei. Așa că, în nopţile lungi de toamnă și de iarnă care ne așteaptă,  
cea mai geroasă iarna din ultima o mie de ani (cum ne avertizează meteorologii), nu ne 
rămâne decât să ne găsim fiecare modalitatea de încălzire a spiritului în odăile noastre 
reci. Apropo de rece și de versul poetului „înc-o dată iar și iară/ a gândi înseamnă iarnă”, 
ce-ar fi să rezervăm mai mult timp meditaţiei, de cum se înserează și până ne ia somnul? 
O, nu! Pe lângă riscul ca somnul să ne ia spre dimineaţă, ar mai putea fi și încărcat de 
coșmaruri și vise urâte cât să ne strice și ziua și zilele care urmează. Că, nu-i așa?, ce mai 
poţi visa decât rate neplătite, disponibilizări,  lipsuri, certuri, frustrări...?!  Așa că până la 
urmă tot mai bine cu televizorul. Sau, nu! Dacă aţi ales să investiţi în publicaţiile scrise 
care au adăugat numărului curent o carte, un CD de regulă cu muzică bună, un DVD cu 
filme artistice sau opere,  dicţionare de mitologie, ghiduri turistice, albume de artă ș.a., și 
nu aţi avut timpul să le parcurgeţi pe toate, toamna aceasta și iarna ce vine, cu nopţi lungi 
și geroase, vă oferă tot timpul să vă încălziţi și înnobilaţi spiritul. Cum?! Deși de ordinul 
leilor și aproximativ unei zeci de lei, nici Dvs. nu v-aţi putut permite cumpărarea unui 
ziar însoţit de o carte frumoasă și utilă, de un CD sau DVD cu muzică, filme și opere de 
valoare?! Atunci nu avem încotro. Trebuie, în iarna asta, să gândim, cu orice risc!

Caiete Silvane, nr. 69/octombrie 2010
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Cantina socială – zălăuani în lumi 
paralele

       

Oameni pe care nu-i întâlniţi, despre care nu ştiţi nimic, care trăiesc într-o lume 

paralelă a disperării, alcătuiesc o adunătură pestriţă în jurul cazanului de la can-

tina socială. Sunt copii premianţi înfometaţi, bolnavi psihic fără nicio şansă,dar şi 

ţigani din categoria “muieţi ‘s posmagii”.

Trăim greu, dar cel mai greu trăiesc zălăuanii care ajung,                              
din disperare, la cantina socială  

   Sărăcia, problemele de sănătate au ţesut de-a lungul anilor o lume pestriţă în jurul 
cantinei. Copiii născuţi fără nico șansă, bolnavii psihici, romii, bătrânii își așteaptă  zilnic 
rândul resemnaţi în faţa sorţii. Reprezentanţii cantinei își amintesc că,  la un moment dat, 
s-au amestecat printre săracii cantinei și câţiva intelectuali. Mirarea le-a fost mare când a 
apărut printre cei amărâţi un jurist, care  după prima masă a devenit  un abonat fidel, sau  
când un fiu de medic, îmbolnăvit pe băncile facultăţii, aprecia fiecare lingură de mâncare 
asemenea unui  sărac lipit. Bucătăria asigură 150 de porţii zilnic. Dar una dintre angajate 
ne lămurește : “ Bine că nu știu prea mulţi, că ce ar fi aici ... Doamne ferește!” Însă dacă 
am spune-o pe aia dreaptă, tot Zalăul ar putea veni aici la veniturile pe care le au zălăuanii.  

Copii premianţi înfometaţi

Majoritatea celor care se bucură de o masă caldă oferită de cantină sunt copii prove-
niţi din familii de la marginea societăţii, familii cu șapte-opt copii. Condiţia pentru a primi 
mâncarea este  frecventarea școlii în mod regulat, frecvenţă dovedită prin adeverinţa adusă 
lunar de la școală. Printre acești copii înfometaţi sunt însă mulţi care nu fac doar prezenţa 
ci se numără printre premianţii clasei. Un exemplu grăitor sunt cei opt copii ai unei familii 
care se “încăpăţânează” să rămână printre fruntașii clasei, deși lipsurile sunt multe, și după 
cum mărturisește mama “fără mâncarea de la cantină am fi morţi”.  Ambii părinţi muncesc, 
însă datorită veniturilor mici au ajuns să fie abonaţii cantinei sociale.

Bolnavii psihic - fără nicio șansă

Sunt încadraţi în diferite grade de handicap și primesc ajutor bănesc însă nu reușesc 
să își asigure alimentele zilnice și se văd obligaţi să apeleze la cantina socială. Sunt cei 14 

Flavia Pintea
Graiul Sălajului
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beneficiari ai cantinei care plătesc 30 la sută lunar pentru a-și asigura hrana.  Situaţia unora 
e disperată. Datorită bolii de care suferă nu găsesc nicio modalitate pentru a asigura traiul 
familie numeroase. Este și cazul unui tânăr, care la doar 30 de ani are de întreţinut cinci 
copii, însă  din cauza bolii  de care suferă, epilepsia, nu poate să se descurce de unul singur. 
Nicio șansă să fie angajat. Unica soluţie pentru a asigura hrana copiilor este cantina socială. 

Ţigani agresivi și puturoși

 Din categoria “ muieţi-s posmagii”   sunt romii, care nu au niciun venit sau trăiesc din 
alocaţiile copiilor. Deși mulţi dintre ei ar fi apţi pentru muncă, nu se înghesuie să-și ofere 
serviciile nici măcar celor care îi servesc cu o mâncare caldă, deși  se plâng că sunt margina-
lizaţi, că nu au unde munci.  Se complac în situaţia de a primi  gratis o lingură de mâncare 
pentru care nu depun nici efortul de aduce măcar o găleată cu apă nici dacă sunt rugaţi.

În schimb  unii dintre ei devin agresivi, neavând răbdare să-și aștepte rândul pentru 
lingura de mâncare nemuncită. Pentru a impiedica scandalurile, poliţia comunitară supra-
veghează distribuirea mâncării.

  
Graiul Sălajului , 22 iunie 2010

Răni care nu se uită 
Se împlinesc 70 de ani de când sălăjenilor le-a fost scris să trăiască cea mai sângeroasă 

toamnă din istorie. Toamna lui 1940, când pe nouă septembrie cad sub baionetele horthyș-
tilor 86 de localnici români din  comuna Treznea, iar la câteva zile distanţă, în noaptea de 
13 spre 14 septembrie, trupele horthyste seamănă teroare în Ip, ucigând 157 de localnici. 

În fiecare toamnă sătenii își comemorează martirii. Și rănile se redeschid. Lângă mo-
numentele ridicate în cele două localităţi  în cinstea celor uciși de furia horthystă, urmașii 
retrăiesc clipele de groază din septembrie 1940. 

Istoricii au consemnat evenimentele de la Ip și Treznea  ca fiind printre cele mai mari 
atrocităţi înfăptuite de armata  horthystă împotriva românilor în înaintarea sa pe teritoriul 
Ardealului anexat. 

Trupe maghiare aparţinând batalionului 22 Grăniceri Debreţin aflat sub comanda 
locotenentului Akosi au intrat pe data de 9 septembrie în Treznea. Primele victime au fost 
copiii aflaţi cu vitele la păscut, cadavrele lor fiind descoperite ulterior pe izlazul comunal. 
După ocuparea satului, unităţile maghiare au dezlănţuit măcelul. Românii au fost masa-
craţi cu focuri de mitraliere, străpunși cu săbiile și baionetele, iar casele au fost atacate cu 
grenade și incendiate. Horthyștii au motivat masacrul de la Treznea prin  faptul că trupele 
maghiare care au intrat în comună  au fost atacate cu focuri de armă de fiica preotului din 
localitate și de către alţi localnici, însă dovezile demonstrează că  masacrul a fost unul pre-
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meditat, armata horthystă abătându-se din marșul său pentru a-i ataca pe românii din sat. 
Versiunea maghiară este infirmată chiar de către un general ungur, care a intervenit în ulti-
mul moment, diminuând dimensiunea dezastrului și mustrându-l pe locotenentul Akosi.

Însă trupele horthyste nu se opresc aici. După doar câteva zile furia lor se îndreaptă 
asupra localnicilor din Ip. Sub falsul pretext al răzbunării a doi militari unguri, în noaptea 
de 13 spre 14 septembrie, în  jurul orei 11,00 locotenentul Vasvari Zoltan, ajutat de săteni 
maghiari, începe vânătoarea românilor. 

Faptele sunt vechi, cunoscute, dezbătute de decenii. Am dorit doar să le aducem 
aminte, printre rânduri, ca să nu uităm.

Graiul Sălajului -9 septembrie 2010

Sălajul, banii și ţiganii

În Sălaj s-au investit circa  830.000 de euro pentru integrarea și școlarizarea romilor 
în ultimii cinci ani. Judeţul Sălaj este unul din judeţele care adăpostește cel mai mare număr 
de rromi în raport cu  numărul populaţiei române. Potrivit ultimului recensământ, realizat 
în anul 2002, în judeţul nostru trăiesc 12.544 de ţigani. Însă, neoficial, numărul rromilor 
se ridică la aproape 18000, a menţionat Mircea Ciocian, director executiv al Direcţiei de 
Management Instituţional din cadrul Prefecturii Sălaj.

 

32 de comunităţi de romi în Sălaj

În 32 de localităţi sălăjene rromii și-au stabilit “tabăra”.Cea mai numeroasă comuni-
tate de ţigani este în municipiul Zalău, urmată de cele  din Pusta Vale, Ileanda, Dragu, Sâg 
și Nușfalău, potrivit informaţiilor centralizate de Biroul Judeţean pentru Romi din cadrul 
Instituţiei Prefectului Sălaj.

Consiliaţi și spălaţi pe bani europeni

Deși se încearcă de ani buni  stimularea acestei etnii prin diferite programe , în Sălaj, 
până în prezent, au fost realizate doar două programe de infrastructură cu scopul îmbună-
tăţirii condiţiilor de trai în comunităţile de romi. Astfel, în 2008 s-au investit circa 90.000 
de euro pentru cei aproape 500 de ţigani din Valcău, unde s-a pietruit drumul de acces în 
comunitatea respectivă. Valoarea lucrării s-a ridicat la aproximativ 40.000 de euro. Și tot în 
acestă localitate a fost construită o baie publică pentru romi, având o suprafaţă de 105 me-
tri pătraţi. Suma alocată construcţiei a fost de 50.000 de euro.O altă comunitate de ţigani 
în care s-a investit pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai  este cea din Pusta Vale, unde 
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trăiesc aproape 1000 de romi. În această comunitate a fost amenajat un pod într-o zonă ce 
prezenta pericol de inundaţii și a fost reabilitată o porţiune de 800 de metri de drum.Suma 
investită a fost de 90.000 de euro. Iar pentru consilierea membrilor romi din comunitatea 
Pusta Vale pe diferite probleme sociale și administrative s-au alocat 20.000 de  euro, cu 
care s-a amenajat un centru de consiliere în orașul |imleu Silvaniei.  

O investiţie de 630 de mii de euro a băgat zece romi în liceu

Pentru școlarizare copiilor romi  din Sălaj  valoarea programelor educaţionale aflate 
în derulare din anul 2008 este de aproximativ 630.000 de euro. În cadrul acestor progra-
me au fost cuprinse grădiniţe de vară, “școală după școală”, chiar și școala pentru părinţi și 
cursuri de informare și consiliere pentru părinţi și comunitate. Dacă în vara anului 2008 au 
fost cuprinse în proiect zece grădiniţe, în acest an au fost selectate nouă grădiniţe, în cadrul 
cărora un număr de 180 de copii romi vor desfășura diferite activităţi educative, câte patru 
ore zilnic, sub îndrumarea unei educatoare și a unui asistent educator.

Deși reprezentatul romilor din Sălaj, Alin Lăcătuș, este de părere că  suma de 630.000 
de euro alocată integrării în școli a romilor este prea mică pentru cele 32 de comunităţi, 
inspectorul școlar Rita Rosz susţine că au efect 

Aceste programe educaţionale, în special, în ceea ce privește abandonul școlar în 
rândul copiilor romi, care a scăzut în ultimii doi ani. De asemenea, Rita Rosz a explicat că 
este foarte greu să schimbi mentalitatea unei etnii în doar câţiva ani de zile. Însă se bucură 
ca apar rezultate. În anul 2008, șase elevi romi au reușit să intre la liceu, iar în 2009, patru. 
Deși numărul elevilor romi în licee este mic, pentru comunităţile de romi este o noutate, a 
specificat inspectorul școlar, Rita Rosz. De asemenea, până în prezent au fost școlarizaţi 10 
la sută din numărul copiilor romi din Sălaj.

Actele - veșnica problemă

Pentru identificarea problemelor cu care se confruntă romii se află în derulare de 
la începutul acestui  un proiect implementat de Agenţia Naţională a Romilor în partene-
riat cu Prefectura Sălaj, prin care în cadrul  a cinci primării a fost angajat câte un expert 
rom. Rolul acestuia este de facilita comunicarea dintre instituţiile publice și comunităţile 
de romi, soluţionarea problemelor locale ale comunităţii și accesarea de fonduri neram-
bursabile. Deși Alin Lăcătuș, reprezentantul romilor în Sălaj, a afirmat că situaţia romilor 
s-a îmbunătăţit cu 35- 40 la sută în ultimii cinci ani și că dacă în 2005 erau peste 1000 de 
ţigani fără acte, iar în prezent numărul lor trece puţin peste 200, referenţii romi din cadrul 
primăriilor au identificat lipsa actelor ţiganilor -atât de identitate, cât și de proprietate- o 
problemă majoră.

Romii trăiesc “mai bine” pe spatele vecinilor

Dacă reprezentantul romilor în Sălaj, Alin Lăcătuș susţine că situaţia ţiganilor s-a îm-
bunătăţit în ultimii cinci ani, vecinii acestor comunităţi sunt de altă părere.Oamenii din 
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Păușa și Românași au ajuns la capătul răbdarii. Ei susţin că nu mai pot îndura bătaia de 
joc a ţiganilor din zonă. Aceștia îi tâlhăresc constant pe localnici și le batjocoresc munca.
Culturile de grâne au fost păscute de caii lor, cartofii abia însămânţaţi au fost scoși din pă-
mânt, locuinţele le sunt sparte periodic de către ţigani, iar celor care încearcă să li se opună 
le sunt aplicate bătăi. Amenzile primite de romi se ridică la peste 300 de milioane de lei, 
însă nu vor fi plătite niciodată, iar ţiganii își continuă nestingheriţi activităţile.        

Meseria de bază a ţiganului a rămas tot furtul

Peste tot dai de ţigani la furat, umblă peste tot la noi în comună, zilnic auzi  că iar s-a 
furat ceva din curţile și din casele oamenilor și poliţia nu le poate face nimic”, mărturisește 
cu amărăciune o bătrână din comuna Creaca. Alături de ea, vecina, este mai pornită pe 
această etnie “ţiganul tot ţigan rămâne, sunt băgaţi bani degeaba, că ei tot fură și tot după 
legea lor trăiesc”. 

Oamenii preferă să-și lase pământurile în paragină, decât să rămână fără o parte bună 
din recoltă. Deși ţiganii din localitatea Lupoaia sunt puţini, în apropierea locului unde și-
au ridicat colibele pământurile sunt necultivate. Însă acest fapt nu îi împiedică să iasă “la 
muncă”. Se deplasează și se servesc fără reţinere din lucerna sau porumbul sătenilor, măr-
turisește tanti Mărioara, care a constatat că se numără printre păgubiţi.

La Dragu, jandarmii au fost nevoiţi să intervină pentru că sute de ţigani din zonă 
s-au adunat în faţa primăriei, ameninţând-o pe primăriţa Rodica Lazăr. Motivul? Ajutorul 
social, pomana dată de stat celor care nu vor să muncească. 

La Sărmășag ţiganii au devastat pădurile. Au fost prinși cu ajutorul jandarmilor și au 
fost întocmite zece procese verbale de contravenţie. Tot pentru furt de lemne au intervenit 
jandarmii în localitatea Pusta Vale.

Graiul Sălajului, 17 august 2010
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Presa locală moare și se predă? (I)

Agenţia NewsIn (parte a trustului Realitatea – Caţavencu, y compris S.O. Vântu) ar 
trece prin schimbări radicale. Va fi total reorientată și își va păstra doar câteva dintre pro-
duse, precum fluxul video. Nu va mai fi o agenţie generalistă, la concurenţă cu Mediafax. 
Din cei peste 100 de oameni, vor rămâne, din informaţiile paginademedia.ro, 20-30 de 
jurnaliști. Cele mai pesimiste previziuni ar fi fost date peste cap în 2009. Scăderea pieţei 
de publicitate a atras măsuri dure în presa scrisă. Ar fi fost un an negru: tăieri de salarii 
(Intact, Realitatea Caţavencu), restructurări („Evenimentul zilei”, „România liberă”) sau 
închideri de titluri („Compact”, „Business Standard”, „Cotidianul”, „Ziua”, „Gardianul”). 
Câteva titluri au „rămas” pe Internet, prin „ediţii on line”, mult mai slabe, calitativ, ori-
cum, decât suratele lor „print”. Situaţia nu se arată mai „roz” nici în 2010. Ei bine, în 
acest context, al „crizei” care bântuie mass-media românească, cum se va descurca cea 
din judeţul nostru? Iată cel puţin o întrebare cu care încercăm să „provocăm”, măcar la 
discuţii serioase despre starea celei „de-a patra puteri în stat” în judeţul Sălaj. Printr-un 
material în două părţi.

În România se poartă trusturile și „tabloidele”

Cel mai mare tiraj de la noi l-ar înregistra, conform informaţiilor vehiculate 
în media, tabloidul „Click!”, cu circa 300.000 de exemplare, urmat de un alt tabloid, 
„Libertatea”, cu aproximativ 270.000 de exemplare. Un alt truism: industria media din 
România a fost lovită în plin de criza economică. Revenirea veniturilor din publicitate la 
un nivel „acceptabil” este așteptată doar în 2012, după un 2010 la fel de slab și un ușor 
reviriment în 2011. Piaţa așa – ziselor „ziare de calitate” ar fi dominată de „Adevărul” 
(cu un tiraj zilnic de peste 100.000 de exemplare al ediţiei naţionale, la care se adaugă, 
printre altele, și gratuitele „Adevărul de seară” – Sălajul oricum nu e în „schemă”), ur-
mat de „Jurnalul naţional”, „România liberă”, „Evenimentul Zilei” ș.a. Nici cotidienele 
de sport nu mai au tirajele de altădată. Se mai poate observa cu ușurinţă că a „rezistat” 
pe piaţă doar presa aparţinând unor mari trusturi de presă. Câteva exemple:  Intact – 
familia Voiculescu („Jurnalul Naţional”, „Gazeta Sporturilor”, Antenele ș.a.); Media Pro 
– Adrian Sârbu („Pro Sport”, „Gândul”, Mediafax, Pro TV etc.); Ringier („Evenimentul 
Zilei” ș.a.).

Daniel Săuca
Magazin Sălăjean
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Presa locală „netrustizată”, pa?

Într-o analiză „Capital” de la sfârșitul anului trecut se nota că anticipând reducerea 
veniturilor, unele grupuri de media au aplicat ajustări severe ale costurilor, mergând de la 
micșorarea salariilor până la închiderea de publicaţii. De pildă, Publimedia, divizia de pu-
blishing a grupului MediaPro, a renunţat la tipărirea ziarelor locale, precum „Bihoreanul” 
sau „Clujeanul”, dar și a revistelor de nișă („Go4it”, „One”, „Target” etc.). Toate publica-
ţiile au rămas pe „on line”, cu un număr redus de angajaţi. În analiza menţionată se mai 
nota că trustul Intact Media Group a preferat să micșoreze salariile cu circa 20 la sută în 
locul reducerii portofoliului de titluri. Ambele măsuri au fost puse în practică și de către 
Ringier România, care a închis cotidianul gratuit „Compact” și a redus echipa editorială a 
„Evenimentului Zilei”. Totodată, au fost închise și ediţiile locale ale cotidianului. Printre 
titlurile dispărute de la tipar se mai găsesc și cele ale Business Media Group, care a renunţat 
la „Business Review”, „Business Week” și „Campaign”. Nici presa locală, alta decât cea sus-
ţinută de un trust, nu s-ar simţi mai bine. În cazul portofoliului EMI, din care au dispărut 
deja „Ziarul” din Brăila și câteva dintre titlurile „Monitorul” (Cluj, Sibiu, Alba, pe care 
le-au lăsat foștilor acţionari), cerinţa acţionarilor de la grupul de media elveţian Goldbach 
ar fi, conform unor surse din piaţă, ca „Ziarul de Iași” și „Viaţa Liberă” Galaţi să se autosus-
ţină, se mai arată în analiza „Capital”.

În Sălaj se poartă de toate pentru toţi

Mass-media din Sălaj are de toate pentru toţi: și presă scrisă, și radiouri, și posturi de 
televiziune. Cotidiene (în cazul Sălajului folosirea termenului e improprie – apar de cinci 
ori pe săptămână, de luni până vineri): „Graiul Sălajului”, „Magazin Sălăjean”, „Sălăjeanul”, 
„Sălăjeanul”, „Sălăjul european”. Toate cele patru publicaţii menţionate au site-uri cu „ediţii 
on line”, mai mult sau mai puţin bine realizate, mai mult sau mai puţin accesate. Nicio 
publicaţie nu își declară însă oficial tirajul. De altfel, nicio publicaţie/instituţie media din 
Sălaj nu este auditată BRAT (Biroul Român de Audit al Tirajelor). Cel mai vechi cotidian, 
dintre cele menţionate, este „Graiul Sălajului” (urmașul defunctei „Năzuinţa”), autodecla-
rat „ziarul cu cel mai mare tiraj din judeţ”. În lipsa, cum spuneam, unui audit independent, 
orice declaraţie pe această temă nu este credibilă. În cazul oricărei media. Ca vechime ur-
mează „Magazin Sălăjean”, publicaţie înfiinţată în 1997, ce a trecut prin diverse transfor-
mări – de format, de echipă – dar, iată, rezistă de 13 ani. „Sălăjeanul” este al treilea cotidian 
al Sălajului, ca vechime. Apare din septembrie 2004. „Sălajul european”, cel mai recent co-
tidian sosit pe „piaţa” media din judeţ, apare din 2007. 

Din câte știm, actualmente în Sălaj apar trei săptămânale: unul în limba română și 
două în limba maghiară. „Sportul Sălăjean”, săptămânal de sport, acoperă, cum îi spune 
și numele, o zonă de „nișă” (deosebită de cea a publicaţiilor generaliste), cea de sport. 
Publicaţia apare din 2006. „Szilágyság” este un săptămânal în limba maghiară ce apare din 
1990 (atunci ca „Szilágysági Szó”) patronat de UDMR. Acest ziar este considerat urmașul 
ziarului „Szilágy”, care a apărut în perioada 1883 – 1945. Al doilea săptămânal în limba 
maghiară, „Árkád”, apare din martie 2006. 
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Revista de cultură „Caiete Silvane” apare lunar, editată de Centrul Culturii 
Tradiţionale. Primul număr al revistei a apărut în decembrie 1998. În perioada 2002 – 
2004 a apărut cu titlul „Origini – Caiete Silvane”. Din februarie 2005 a revenit la titlul 
iniţial. Revista de cultură în limba maghiară „Hepehupa” apare trimestrial din 2002 sub 
direcţia publicistului Fejér László. 

Publicaţii anuale (2009): „Acta Mvsei Porolissensis” (Muzeul Judeţean de Istorie și 
Artă Zalău); „Anuarul Presei Sălăjene” (Asociaţia Jurnaliștilor din Sălaj); „Credinţă și viaţă 
în Hristos” (Episcopia ortodoxă a Sălajului); I.D.E.I. (Biblioteca Judeţeană Sălaj).

Pe „piaţa radio” activează Radio Transilvania Zalău (parte a reţelei Radio 
Transilvania), Radio Unison Zalău, Radio Maria, Favorit FM, având staţii locale ori frec-
venţe locale și Kiss FM, Europa FM ș.a.

Posturi de televiziune: Focus TV Zalău, Hora TV Zalău și ZTV.ro (televiziune 
pe internet).

Și acum câteva întrebări

Desigur, prezentarea de mai sus a „peisajului” media sălăjean este una extrem de suc-
cintă și parţială (nu am trecut în revistă, de pildă, publicaţiile periodice editate de diferite 
instituţii publice). Cine știe, probabil în curând vor apărea și lucrări sistematice despre is-
toria presei sălăjene, mai ales despre perioada de după decembrie 1989, o perioadă încă 
insuficient „arată”, ca și cea de dinainte de „Revoluţie” (pe alte coordonate). După cum se 
poate observa cu ușurinţă, este aglomerată doar zona cotidienelor în Sălaj (patru cotidi-
ene la un univers teoretic în Sălaj de 10.000 de cititori este oricum mult – asta aplicând, 
generos, 10 la sută la populaţia activă a judeţului de aproximativ 100.000 de locuitori, se 
pot face însă și alte calcule, mai optimiste), existând, iarăși teoretic vorbind, loc pentru 
un săptămânal în limba română.  Ciudat sau nu, după 1990 niciun săptămânal românesc 
generalist nu a rezistat în Sălaj, în frunte cu „Gazeta de Duminică” (1994 – 1997). Având în 
vedere apetenţa românilor mai ales pentru tv, ar fi loc și pentru dezvoltarea televiziunilor 
locale. „Piaţa” radio pare mai „specială”, aproape totul (?) depinzând de „relaţia” ascultă-
torilor cu marile posturi de radio naţionale (Radio România, Kiss FM, Europa FM ș.a.). 
Ei bine, problema (dacă e să formulez astfel), nu de ieri, de azi, este cea a cotidienelor. Și 
pentru că doar ele contează serios pe „piaţa” publicităţii locale și pentru că ele „dau tonul” 
în abordarea diverselor chestiuni importante ale zilei – politice, economice, sociale etc. Ar 
fi, prin urmare, de discutat și cum se vor descurca în 2010 mai ales cotidienele judeţene, 
având în vedere vremurile „negre” care s-au abătut asupra presei românești, faptul că în 
judeţul nostru nu este prezent niciun trust media naţional & regional și, nu în ultimul rând, 
adevărul (de necontestat) că Sălajul reprezintă una dintre cele slabe „pieţe” media din ţară. 
Există soluţii de supravieţuire ori de dezvoltare? Dincolo de concurenţa acerbă și de „fi-
reștile” împunsături din „breaslă” să sperăm că vom găsi răspunsuri la aceste întrebări (și la 
altele). În episodul de mâine.
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Presa locală moare și se predă? (II)
Continuăm materialul nostru despre starea presei locale cu răspunsuri primite din par-

tea unor directori și redactori-șefi din media sălăjeană la următoarele două întrebări:
În contextul crizei care afectează mass-media din România, care credeţi că sunt proble-

mele presei din judeţul Sălaj?
Pe termen scurt, supravieţuire sau dezvoltare?

Daniel Mureșan, director „Magazin Sălăjean”

1.O primă problemă ar fi slaba cultură a cititorului sălăjean de print. Dacă până mai 
anii trecuţi cheltuielile de tipărire erau compensate cu încasările din publicitate, acum trebu-
ie monitorizată foarte bine problema rentabilităţii produsului la vânzare. Cititorul sălăjean 
răsfoiește ziarul la serviciu, la frizer sau pe net. Nu are obișnuinţa cumpăratului de ziar de la 
chioșc. În general, de acolo îl cumpără pentru anunţuri de mică publicitate. O alta problemă 
este cea a publicităţii de stat, care în Sălaj se face după ureche, după cumetrii sau interese. În 
foarte puţine instituţii publice (Consiliul Judeţean, Direcţia Generală a Finanţelor Publice și 
Agenţia de Protecţie a Mediului) se practică o politică de sprijinire, corectă, a presei locale. 
Foarte mulţi văd în presă un dușman, nu un sprijin pentru apropierea de societatea civilă.

2. La prima vedere ești tentat să spui supravieţuire, având în vedere dificultăţile prin 
care trece presa. Dar activitatea de presă este una creativă, unde nu poţi evolua fără dezvotare. 
Aceasta se poate face și fără bani mulţi, dar cu o viziune de câine de pază al democraţiei. Altfel, 
ne transformăm în roboţi scriitori, nemaiputându-ne numi jurnaliști.

Daniel Munteanu, șef de departament, „Graiul Sălajului”

1. Dacă vorbim de presa scrisă, cea mai serioasă problemă este cea pe care o are, de 
altfel, toată presa tipărită din România. Este vorba despre distribuţie, care este subdimensio-
nată. Este foarte greu să identifici mijloace prin care ziarul să ajungă eficient la cititori.

2. Piaţa din Sălaj are potenţial neexploatat. Presa are suficient loc să se dezvolte dacă își 
diversifică oferta pentru a acoperi nevoile audienţei. Dovadă este faptul că  „Graiul Sălajului” 
a reușit prin preocuparea sa faţă de nevoile cititorilor să-și crească tirajul în 2009, un an în 
care cvasitotalitatea publicaţiilor au pierdut semnificativ la acest capitol și multe s-au închis.

Olivian Vădan, redactor – șef „Magazin Sălăjean”

1. Presa din Sălaj a avut probleme cu mult timp înainte de a ajunge criza pe aceste me-
leaguri. Nu mă refer doar la profesionalismul jurnaliștilor și a celor care îi plătesc, ci și la citi-
tori. Cred că ceilalţi colegi ai mei îmi dau dreptate când afirm că cititorii sălăjeni sunt atipici. 
Din mai multe puncte de vedere. În primul rând, cititorii de presă scrisă au fost și sunt, în 
continuare, nu foarte mulţi, așa cum se întâmplă în alte judeţe. Din nefericire, noi nu avem un 
„cult” pentru presă, pentru ceea ce ar trebui să însemne ea în viaţa noatră, de zi cu zi. Sigur, 
este și vina noastră, în special a jurnaliștilor care nu au avut curajul să spună lucrurilor pe 
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nume, astfel că prezumtivii cititori de presă și-au îndreptat atenţia spre cu totul alte canale 
media. 

2. Cu toţii știm că este mult mai greu să repari decât să strici ceva, așa că, azi, noi, cei 
care am supravieţuit în meandrele presei locale, încercăm din răsputeri să surescităm ceea ce 
a mai rămas din presa sălăjeană. 

Până la urmă, cu bune și cu rele, presa din Sălaj face faţă exigenţelor cetăţeanului, și 
asta în contextul în care, pe piaţa media, încă mai există concurenţă. O concurenţă ceva mai 
„subţire” faţă de ceea ce ne-am dori, însă ea există totuși. 

Sunt o persoană optimistă, astfel că voi elimina de la bun început termenul de „supra-
vieţuire”. Cei care doar supravieţuiesc sunt niște plutitori purtaţi ici, colo, de curentul apei. 
În schimb, cei care vor să facă ceva cu viaţa lor, și nu numai, se folosesc de proprii neuroni și, 
totodată, pun umărul acolo unde este nevoie de acest lucru. Este, dacă vreţi, tipologia omului 
care răzbește în viaţă. Un învingător nu se va mulţumi niciodată cu ceea ce a obţinut până în 
acel moment. El se va lupta toată viaţa pentru a-și depăși propria condiţie. Tocmai de aceea, 
dacă vă uitaţi în jur, veţi vedea că lumea se împarte în cel puţin două mari și importante cate-
gorii: supravieţuitori și dezvoltatori. Dumneavoastră din ce categorie aţi vrea să faceţi parte?

Adrian Lungu, redactor –șef „Sălăjeanul”

1. Problemele mass-media sălăjene nu diferă cu nimic de problemele operatorilor eco-
nomici din judeţ, la modul general. Lipsa coerenţei „măsurilor” economice se reflectă în ega-
lă măsură la toţi agenţii economici. 2. Ca orice alt agent economic din România, pe termen 
scurt: supravieţuire.

Daniela Fizeșan, director „Sălajul european”

1. Așa cum se preconiza încă din 2008, criza economică a adus prejudicii importante și 
în domeniul mass-media, presa scrisă fiind probabil cea mai afectată. Cauza principală vine 
din mediul privat care, spre deosebire de Stat, și-a restrâns drastic cheltuielile. Primele măsuri 
pe care le-au luat administratorii firmelor au fost cele de reducere a bugetelor de publicitate. 
De asemenea, nu trebuie scăpat din vedere faptul că în judeţul nostru sute de firme și-au 
suspendat activitatea. Toate acestea au însemnat pentru mass- media scăderea veniturilor din 
publicitate. 

2. Pe termen scurt, întrevăd o luptă acerbă pentru supravieţuire și, cu toate acestea, nu 
pot exclude acţiunile care să determine dezvoltarea presei scrise. Cred că în situaţii de criză 
pentru a reuși să supravieţuiești trebuie să acţionezi, adică să încerci să te dezvolţi. Presa loca-
lă trebuie să existe și în perioada următoare. Deși se spune că presa scrisă va dispărea încetul 
cu încetul, actualmente ea există și luptă să facă faţă crizei. Privind perspectiva mai îndepăr-
tată, presa locală sălăjeană nu va dispărea. Ea este necesară pentru a informa cititorii despre 
ceea ce se petrece în judeţ. După cum se poate constata, în presa centrală judeţul nostru nu 
prea are loc. Așadar, presa scrisă locală va fi necesară și pe viitor.
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Rodica David, director Radio Transilvania Zalău

1.Mai întâi, lipsa sprijinului financiar din partea autorităţilor locale. Nu lipsită de in-
teres, cred, este lipsa de imparţialitate. Observăm că sunt instituţii media care au preferinţe 
politice fără să și le asume. O o altă problemă este lipsa delimitării între posturile de radio- tv 
locale și cele naţionale, care au frecvenţe pe care le „exploatează”. Nu în ultimul rând, lipsa 
unui sprijin din punct de vedere juridic pentru recuperarea datoriilor în termen scurt și scă-
derea cererii de publicitate din mediul local.

2. Supravieţuire. Supravieţuire. Supravieţuire.

Arnold Schlachter, manager ZTV.ro

1. Problemele mass-media în Sălaj sunt aceleași ca și în alte judeţe, diferenţa este mo-
dul în care autorităţile au ajutat presa să supravieţuiască în această perioadă. Dacă în Cluj, 
Consiliul Judeţean a găsit resurse financiare pentru susţinerea presei, în Sălaj se pare că acest 
lucru nu a fost posibil.

2. Deși în situaţia de faţă presa este într-o perioadă de supravieţuire, dezvoltarea și găsi-
rea unor soluţii noi va fi necesară pentru a trece peste criza financiară.

Jósza László, redactor –șef „Szilágyság”

1.În primul rând, starea materială precară a populaţiei. Apoi faptul că foarte mulţi sălă-
jeni sunt plecaţi la muncă în străinătate, iar cei rămași, bătrânii, pensionarii nu prea mai citesc. 
Nu în ultimul rând, Internetul. Mulţi, mai ales tinerii, preferă să citească ziare pe Internet, 
decât să le cumpere sau să își facă abonament.

2. Deocamdată, supravieţuire. Să vedem cum va trece și criza. Dacă vor fi noi disponibi-
lizări, de exemplu în rândul profesorilor, sigur acest lucru va avea ca efect scăderea numărului 
de cititori. Banii vor trebui daţi pentru mâncare. Mai puţini cititori înseamnă și reducerea 
veniturilor din publicitate.

Fejér László, redactor – șef „Hepehupa”

1.Cea mai mare problemă: finanţarea presei scrise. Pentru revista „Hepehupa” nu s-a 
schimbat volumul sprijinului material pe parcursul celor opt ani de apariţie. O altă problemă: 
scăderea interesului pentru lectură, mai ales al pensionarilor.

2. Suntem optimiști că revista va supravieţui, în ciuda sponsorizării mici. Dacă va fi 
cazul, vom ieși și la piaţa de legume și fructe pentru valorificarea revistei. Sperăm, totuși, că 
Consiliul Judeţean ne va sprijini și în viitor.

Nu comentez răspunsurile primite. Materialul de faţă, de fapt, se vrea o „provocare” 
și pentru mediile politice și economice, faţă de publicul media din judeţ, de a discuta (pu-
blic) despre un subiect care, în general, este „ocultat” din diverse motive. Voi ce credeţi, presa 
(mass-media) sălăjeană va supravieţui?

Magazin Sălăjean, 25 și 26 ianuarie 2010
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Presa scrisă de limbă română din Sălaj:
Înghesuială, „transferuri”, competiţie

Compania Caţavencu SA a intrat în faliment, dar revista „Academia Caţavencu” apa-
re în continuare. Este posibilă vânzarea titlului în cadrul procesului de recuperare a preju-
diciului. Știri de acest gen au fost destule în ultima perioadă. Se știe că din 2009 încoace 
au dispărut o grămadă de ziare și reviste. Anul trecut ar fi dispărut 33 de cotidiene și 143 
de reviste la nivel naţional. Iar despre tiraje nu prea are rost să povestim. „Prosperă” doar 
tabloidele și ziarele de sport, cum v-am mai informat. Ei bine, pe acest fond „negru”, în 
Sălaj pare-se că nu sunt probleme. Deosebite. Oficial. Nici în privinţa disponibilizărilor 
de personal. În condiţiile în care piaţa autohtonă de publicitate ar fi pierdut anul trecut 
aproximativ 40 la sută faţă de anul de vârf 2008, printul fiind cel mai afectat mediu. Prin ur-
mare, pe fondul scăderii vânzărilor și al încasărilor din publicitate, majoritatea companiilor 
media au recurs la măsuri de criză - reducerea salariilor și disponibilizări. Cel mai afectat ar 
fi fost printul, numărul ziariștilor disponibilizaţi depășind 1.200, la nivel naţional, potrivit 
estimărilor lui Cristi Godinac, președintele FRJ Media-Sind, citat de „Financiarul”. Iată 
mai jos câteva răspunsuri primite din partea unor editori din presa locală scrisă de limbă 
română din judeţul nostru. La o singură întrebare. „Deschisă”.

Întrebare: Cum vă descurcaţi în criză?

■ Daniel Mureșan, directorul cotidianului „Magazin Sălăjean”: „Din fericire, 
anul 2010 a debutat cu o stabilizare a fluxului de publicitate, coroborat cu redimensionarea 
costurilor. «Magazin Sălăjean» a rezistat, în ultimii ani, tentaţiei «tabloidizării», a investit 
masiv, când era posibil, în direcţia unei linii quality, iar acum are de câștigat. Tendinţa de 
tabloidizare este prezentă, poate mai mult ca niciodată, în presa sălăjeană, dar nu cred că 
va rezista la tiraje importante. 

Deloc surprinzător pentru mine, au crescut vânzările, cititorii fiind interesaţi de evo-
luţia crizei, dar și de găsirea unui loc de muncă. «Magazin Sălăjean» vinde sub preţul de 
cost (tipar digital - foarte scump), așadar, paradoxal, vinde în pierdere. Volumul de publi-
citate a crescut constant de la începutul anului (oricum, departe de ce era acum trei ani), 
acoperind celelalte costuri.

Criza actuală crește interesul pentru informaţie, ceea ce este minunat pentru o pu-
blicaţie. Deja profităm de acest interes, elaborăm proiecte speciale care să livreze conţinut 
adaptat nevoilor în astfel de momente. Încercăm să lucrăm foarte mult cu clienţii noștri 
pentru a le livra proiecte integrate (print/online/insert) care să aducă valoare adăugată”s.

■ Daniel Munteanu, șef departament „Graiul Sălajului”: „Muncind. Mai mult ca 
altădată și urmărind constant criteriul eficienţă. Criza nu este un rău care vine din senin și 
se duce ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nimic nu va mai fi cum a fost. Criza reașează 
lucrurile în economie. Cine știe să eficientizeze activitatea merge mai departe. Vine timpul 
performerilor. Totul se schimbă, pe termen mediu si lung. Criza va lăsa în urmă un alt mod 
de a face afaceri. Cu cheltuieli mai mici trebuie să pui pe piaţă un produs mai bun. Asta ar 
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trebui să înţeleagă toată lumea, de la manager la șofer și femeia de serviciu. Criza s-a pus 
pe schimbat mentalităţi și va fi bun cel care se adaptează la noua situaţie. Imobilismul duce 
la faliment.

Nu există reţete. Fiecare domeniu se confruntă cu probleme specifice activităţii. 
Presa din Sălaj, din fericire, are posibilităţi să ofere mai mult decât a făcut-o până acum și să 
crească în ochii consumatorului. Crește și competiţia. Se pun în valoare oamenii creativi, 
care găsesc «portiţa» prin care aduc un plus în ceea ce fac și oferă clientului mai mult și de 
calitate mai bună. «Graiul Sălajului» a reușit să-și consolideze poziţia pe piaţă și o face în 
continuare exploatând resurse care nu au fost suficient exploatate până acum și aducând 
soluţii noi”. 

■ Călin Onicaș, managerul ziarului „Sportul Sălăjean”: „Încercăm să ne adaptăm 
din mers la schimbările economice care au loc în România zilelor noastre. Deși suntem 
bombardaţi cu fel de fel de taxe și impozite, facem eforturi uriașe pentru a rămâne pe piaţă. 
Este mare păcat, însă, că mediul economic privat - cel care reprezintă motorul economiei 
românești - este suprimat pe toate căile. Mai grav este faptul că acest fenomen se întâmplă 
la firmele care au activitate și se chinuie să plătească taxe și impozite la stat, în timp ce altele, 
cu miliarde de lei datorii la stat, se spală rapid pe mâini, fiind etichetate «falimentare», 
având, totodată, prilejul să falimenteze apoi alte și alte firme. Revenind, trebuie spus că și 
mass-media resimte din plin criza, iar un factor decisiv îl reprezintă tot instituţiile statului, 
care sunt împiedicate de legislaţie să aibă colaborări reciproc avantajoase cu ziarele. Nu 
știm care va fi finalitatea acestui proces, dar sperăm în luarea unor măsuri de protecţie 
asupra unui segment atât de vital pentru rapiditatea cu care se succed activităţile secolu-
lui XXI”.

■ Daniela Fizeșan, directorul ziarului „Sălajul European”: „În acest moment, 
mi-e lehamite de lamentările pe care le aud la tot pasul. Este cert că situaţia economică 
dezastruoasă ne afectează pe toţi. Și totuși, nu vreau să mai aud smiorcăieli! Încercăm să 
facem faţă crizei cu mai multă muncă și nu cu văicăreli”.

Cinci cotidiene în Sălaj

Din 28 mai a.c. în judeţ, odată cu intrarea „pe piaţă” a cotidianului gratuit „Adevărul 
de Seară”, apar nu mai puţin de cinci cotidiene. E mult? E puţin? Cu siguranţă, e mult 
(vom discuta mai pe larg despre acest subiect cu altă ocazie). Pe segmentul săptămânala-
lelor în limba română apare un singur titlu: „Sportul Sălăjean”. Așa că, teoretic, pe aceas-
tă „nișă”, a săptămânalelor, ar mai fi loc pentru încă un titlu. Să recapitulăm publicaţiile 
cotidiene și săptămânale de limbă română din Sălaj: cotidiene – „Graiul Sălajului” (din 
1990); „Magazin Sălăjean” (1997); „Sălăjeanul” (2004); „Sălajul European” (2007); 
„Adevărul de Seară” (2010); săptămânale – „Sportul Sălăjean” (2006). Primele patru co-
tidiene menţionate apar de luni până vineri, iar „Adevărul de Seară” de luni până sâmbătă. 
Presa scrisă de limbă română din judeţ este completată de revista cu apariţie lunară „Caiete 
Silvane” (noua serie apare din 2005) și de publicaţiile anuale: „Acta Mvsei Porolissensis” 
(editat de Muzeul Judeţean de Istorie și Artă Zalău); „Anuarul Presei Sălăjene” (Asociaţia 
Jurnaliștilor din Sălaj); „Credinţă și viaţă în Hristos” (Episcopia ortodoxă a Sălajului); 
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I.D.E.I. (Biblioteca Judeţeană Sălaj). Despre presa de limbă maghiară din judeţul Sălaj vom 
încerca o abordare cu alt prilej. 

„Transferuri” spre „Adevărul de Seară”

Altfel, în această perioadă – dacă e să acceptăm ideea că presa sălăjeană scrisă rezistă 
crizei  – singurele lucruri mai deosebite care au avut loc sunt cele legate de „transferurile” 
unor jurnaliști. „Adevărul de Seară” (parte a „Adevărul Holding”)  a fost un „aspirator” de 
jurnaliști locali. Spre această publicaţie s-au îndreptat Olimpia Man și Paul Maghiu (de la 
„Graiul Sălajului”), Gabriela Barbur și Mihaela Peștean (de la „Sălajul European”). Maria 
Adela Mureșan a plecat de la „Graiul Sălajului” la „Sălajul European”, în timp ce la „Graiul 
Sălajului” și-au făcut apariţia nume ca Mihaela Breje, Flavia Pintea și Paul Gorgan (toţi trei 
debutanţi în presă). „Magazin Sălăjean” și „Sălăjeanul” nu au fost afectate de acest „mini-
mercato” gazetăresc.

Magazin Sălăjean, 4 august 2010
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Törekvés a fény felé
Illyés Tímea kiállítása

Zilahon immár negyedik egyéni kiállítása nyílt meg kedden a Ioan Sima Művészeti 
Líceum volt diákjának, a Nagyváradi Egyetem képzőművészeti szakán végzett Illyés 
Tímeának. A kiállítás mindenkire, aki ismerte eddigi munkáit, az újszerűség érzetével ha-
tott, Tímea ugyanis ezúttal festészeti alkotásaokat és egy festészet-installációt állított ki. 

Törekvés a fény felé címmel, iskolai tanára, Szabó Vilmos emlékére rendezett 
kiállításán Tímea olyan filozófiailag jól argumentált tematikát dolgoz fel, mely Húsvét 
közelében hangsúlyosan spirituális töltetet kap. Annál is inkább, hogy a festmények 
hangvételükben, szimbolikájukban nyiltan vállalt reménységébe, a fizikai léten túli 
öröklétbe engednek betekinteni, melyet keresztyén hitvallásaként fogalmaz meg. Látva 
a képeket, mindenképpen az öröm, a felfelé, vagyis a fény felé törekvés képi-formai 
megfogalmazásai tárulnak elénk. Saját bevallása szerint, Tímea stílusváltása, inkább 
talán egy új műfaj kipróbálása (a festészeté) Szabó Vilmos halálának következtében vált 
számára fontossá. 

Kiállított képei néhány sorozatba illenek, de önálló alkotások is, függőleges 
irányultságúak és szokatlanul nagyméretűek. Ez azonban talán méginkább fokozza a 
hatást. Nyilván, nem könnyű festészetileg dominálni ekkora felületeket, de ez sem je-
lent látszólag akadályt jelen esetben. Stilisztikailag több irány mutatkozik ez utóbbi 
egy év termésében. Van egy dekorativitásra hajló tendencia, mely ezen a szinten talán 
nem kimondottan a művészi önkifejezés vonala, hanem inkább a stílusgyakorlatoké. De 
látható egy az előbbinél ígéretesebb irány: mintaszerű formákat végtelenségig ismétlő 
és mindezt érzékletes festészeti hatást keltő beavatkozásokkal felváltó konceptuálisabb 
eljárás. És végül találunk olyan absztrakt, expresszionismusba illő felületkezelést alkal-
mazó festményeket, melyekben az organikus, púr festészeti felület- és formakezelés ge-
ometrikus intervenciókkal ellensúlyozott kompoziciókat eredményez. Vegyes technika, 
kollázs, spray-festék, olaj/vászon, papír változatossá teszi a kiállított anyagot. Érdemes 
megfigyelni, hogy milyen nagy a dominanciája a pirosas árnyalatú színeknek. Csendes 
jelenlétét észlelhetjük a fehérnek, mely itt is transzcendens töltetű.

Festészeti installáció az, ami a festészetet használó eljárást egyéb kifejezési formával 
ötvözi, mint például mi esetünkben az a plafonmagasságig építkező térbeli forma, mely 
oktogonális testet alkot a nyolc egymásután felállított festményből. Ennek a nyolcol-
dalú poliédernek felső részén megismétlődik kicsiben az alsó térbeli forma áttetsző, 
könnyed, teljesen súlytalan változatban, mely a beépített fényforrás révén fényt áraszt 
felfelé kivetítve a plafonra egy vonalas geometrikus formát. A nyolc nagy festmény, mely 
a térforma alsó nagyobb felét képezi (a földi lét szimbóluma), a kezdet és a vég stáció-
ja között történő életnek sorozatát alkotja: születés, gyermekkor, felnőttkor, öregkor, 

Szabó Attila
Hepehupa
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halál, olyan jelképeket használva mint a levél, a virág, a tövis, a szárnyak, a szem, az em-
beri élet törékenységét, de boldogságát is jelölve, valamint a rossznak, kellemetlennek, 
ugyanakkor a léleknek és Istennek jelképeit is. Ebből a körforgásból nyilván nincs me-
nekvés, csak felfelé – közvetíti ez az alkotás – , a fény felé. És festészetileg is ez valósul 
meg a térbeli kompozícióban: alsó részein sötét tónusú színek a felület felső részei iránt 
kivilágosodnak, majd a felső oktogonba történő finom átmenet által teljesen fénnyé 
válnak. 

Személyes megfogalmazása szerint Tímea mai társadalmunk iránti viszonyulását 
rejtette képekbe. Egy olyan társadalomban, melyben a szellemi javakat áldozzuk fel az 
anyagiakért, és így válunk magunk is istentelenekké/embertelenekké, szükség van arra 
az ellenvilágra, mely a valóságot hordozza, mely arra emlékeztet minket, hogy maga-
sabb rendű hivatásunk van az életben, mivelhogy mi magunk is több vagyunk annál, 
amit pénz, pizza, telefon, internet és a média valótlan világa hoz létre számunkra. 
„Normalitásról” nem lehet csak gondolkodni és mímelni azt, hanen megélni érdemes 
azt. Erre a lehetséges út, e kiállítás tanúsága szerint, a fény felé törekvés útja.

Articolul semnat de Szabó Attila face cronica activităţii tinerei artiste Illyés Timea, 
care s-a prezentat la diferite expoziţii cu lucrări grafice, și-a schimbat stilul. Expoziţia de 
pictură al artistei înfăţișează spiritualitatea creștină, însă unele lucrări sunt caracterizate 
prin tendinţa ei spre decorativitate.

Hepehupa, Nr. 01 - 2010

Festészet, egyén, közösség

Katona György munkásságának legjava került kiállításra május 6-án a Ioan Sima 
Művészeti Múzeumben. A Pápán élő és dolgozó művész elkötelezettje a festészetnek, 
a tárlat is igazi élmény azoknak, akik valamit is megismerhettek már a festészet mes-
terségéből akár mint szakmabeliek, akár mint művészetkedvelők.

A hetvehkilenc festmény hét termen át vezeti végig a látogatót azokon az ér-
deklődési területeken, amelyeket Katona György művészete felölel. És stiláris 
sajátosságain túl kedvenc témavilága is feltárul. Mondhatnánk, hogy látásmódja is több 
irányzathoz kapcsolja az alkotót, úgy mint az expresszionizmus, groteszk figurákat 
megjelenítő kompo-zícióiban vagy könnyen felismerhető a népi motívumok iránti 
vonzódása, melyek dekoratívabb hatású fstményeken sejlenek fel. Absztrakt expresszi-
onizmus és transzavangárd, egyfajta szürrealista világ, de ugyanakkor a posztimpress-
zionizmus gyakorlata a maguk helyére találva, organikusan beépülnek Katona György 
festészetébe sajátos nyelvezetet alkotva. Olyan jól szerkesztett, súlyos, vaskos anyag-
felhordással készült munkákban érhető mindez tetten, ahol a szín és az anyag minősége és 
reliefszerű de vékony lazúrokkal ellenpontozott faktúrája, mély, drámai mondanivalóval 
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társul. „Sakk” című képeiben a bonyolult sakktáblán kavarodó, egymásnak feszülő fi-
gurák, torzók, királyok és parasztok, férfiak és asszonyok, egyszóval társadalmunk erő-
viszonyainak dinamikája játszódik le a szemünk előtt. A komplementerek is fokozzák 
ezt a kompoziciós feszültséget. Jellemző még a vallásos tematika. Nemcsak a „Feszület” 
jópár változatában, hanem a Jónás történetet feldolgozó, egyéni életszimbólummá váló 
és már-már ars poeticanak is beillő tematikában is. Emellett egy „Pantokrátor” – mi 
sem természetesebb ennél – emlékeztet minket a nemcsak meghalt/megáldoztatott és 
az “Utolsó vacsorában” megidézett megváltóra, hanem az élő és itt és most uralkodó 
Krisztusra. „Életfa”, „Halunk, halaink” mindinkább az élet-halál gondolatkörét helyezik 
figyelmünk központjába, „A fészekrakás nehézségei” , „Kapu előtt”, „Lovag” emberi sor-
sunk stációiról vallanak az álom  és ébrenlét határán lebegő világot idézve. Ez a tematika 
lép át aztán az absztrakció teljes festőiségébe. Természetesen, a hiteles emberi tartáshoz 
hozzátartozó, egészséges humor is leköszön a munkák némelyikéről. A tematika változa-
tosságát mutatja az íróportrék sorozata is ( József Attila, Ady, Kós Károly), ezt egészítik 
ki a kalotaszegi asszonyportrék. És ha már Kalotaszeg, akkor a zsoboki alkotótáborban 
készült tájképek java is felvonul a kiállításon, külön termet alkotva. „A szabadságharc 
Veronikái” nagyméretű figurális kompozició, Szent Katalint megidéző képe nagyon 
frappáns alkotás, melyek mind a küldetés és felelősség egyéni/művészi elkerülhe-
tetlenségéről és az áldozathozatal gondolatkörét megidéző alkotások. Általában jel-
lemző a meditatív, filozofikus hangnem, ami a koloritban is megnyilvánul a fény-árnyék 
kontraszt fekete-mélyzöld-barna-vörös-sárga-fehér színskálája által. Mindezekben a 
lassú, megfontolt, reflexív alkotásmód jellemző. A hevesebb, robbanékonyan kitörő 
vörös-zöld-fehér feszültségében festett képek az absztrakció közvetlenségével közölnek 
belső feszültséget feltáró tartalmakat. 

Az ötvenedik életévét töltő művész számára mindenképp a visszatekintés pillanata 
ez a kiállítás. És a még nagyobb felelősséget és egyben kihívást jelentő jövőbe nézésé 
is. Elmondhatjuk e tárlat által megmutatkozó művészi pálya láttán, hogy a Szilágyság 
szülötteként, Katona György munkásságával nagyban hozzájárul magyar kultúránk 
gazdagításához. Egyetemes emberi-művészi értékein túl megvan benne az a meg-
magyarázhatatlan tényező, ami által ez a festészet sajátosan magyar. Erre méltán büszkék 
lehetünk, annál is inkább, hogy személyes vonatkozásain túl, érezhető a nagyobb 
közösség - a nemzet - sorsának lüktetése is e művészetben, melyre a mindenkor érzékeny 
művész hitelesen reagál és azoknak, akiknek van szemük a látásra, jelzi is a lehetséges és 
vállalható utat.

Cronica activităţii lui Katona György, originar din Sărmășag, a cărui expoziţie per-
sonală la vârsta de 50 de ani, este un moment de analiză asupra activităţii sale.

Hepehupa, Nr. 02 – 2010
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A kalotaszegi művészeti alkotótábor
Tizenöt éve kezdődött el Kalotaszegen a művészet iránti szeretetből és a közösségépítés céljával 

az a szervezkedés, melyet ma is a Zsoboki alkotótábor név alatt ismerünk itt Erdélyben. Essig Klára 
és Essig József önkéntes munkájának gyümölcseként évente találkoznak itt erdélyi, anyaországi és a 
környező országokból meghívott magyar képzőművészek, akik két héten át együtt alkotnak egy 
tipikus erdélyi kisrégió, Kalotaszeg sajátos néprajzi-antropológiai-esztétikai környezetében. A szer-
vezők célja kezdettől fogva az erdélyi magyar képzőművészeti élet szereplőinek – a képzőművészek 
alkotómunkájának – elősegítése, szakmai körülményeinek megteremtése alkotótábori keretben. A 
református egyház támogatásával a Bethesda Gyermekotthon volt kezdettől a tábor gazdája, az alkotó 
munka számára elmaradhatalan műtermi környezetet pedig mindvégig a zsoboki iskola biztosította.

Művészeti szempontból a zsoboki alkotótábor deklarált célja kortárs művészeti alkotásokban 
megragadni a hely szellemét. Kalotaszeg specifikumának a hagyomány szempontjából nagyon je-
lentős adalékait átmenteni az utókornak – természetesen a művészet bonyolult és alkotótól függően 
individuális nyelvén, nagy kihívásnak tűnik. Az eredmény az a több száz alkotás, mely hagyomány és 
avangárd határán, múlt és jelen bizarr kettősségében, erdélyiség és univerzalitás egyidejű igényével 
alkot sajátos képet a mai magyar művészetről. Kalotaszeg szellemiségéhez hozzátartozik Kós 
Károly emléke és szellemi hagyatéka is, a transzilvanizmus. A sztánai Varjú-vár meg is jelenik több 
alkotásban, sőt a nagy mester portréja is, erre a helyre évente kirándulnak a táborozók.

Ilyen céllal képzőművészeti- és fotó-műhelyek működnek párhuzamosan. A fotográfusok 
dokumentum értékű, de ugyanakkor művészi fotókat is készítenek, köztük a Néprajzi Múzeum 
és a Művészeti Múzeum szakemberei is megfordulnak, valamint hazai és külföldi profi fotósok. A 
képzőművészek (festők, grafikusok, szobrászok, keramikusok) inspirációs forrása a helyi környe-
zet, Kalotaszeg kisebb-nagyobb falvai, a táj, a viselet és a hagyományos szakrális és laikus építészet. 
Természetesen, a stílusok sokszínűsége, posztmoderntől posztimpresszioniszmusig, figuratív és 
absztrakt formaszemlélet alakítja a kompozíciókat egyéniekké az alkotók sajátos látásmódja szerint. 
Néhány éve a Sapientia film-szakos első évesei is nyárigyakorlatukat töltik Zsobokon a tábor ideje 
alatt, aminek egy rövid film az eredménye. Jellegzetesek a tábornyitó és –záró események, kiállítások 
a zsoboki kultúrotthonban vagy a Bethesda dísztermében.

A Szilágy Megyei Történelmi és Művészeti Múzeum közreműködésében 2009. óta a Szilágy 
Megyei Tanács is támogatja a tábort. Fennállásának tizenötödik évében a tábor szervezőinek sajátos 
célkitűzése az Erdély valamennyi régiójából érkező művészek, akárcsak a köryező országokból ér-
kező kollegáik tizenöt évi munkájának dokumentálása és népeszerűsítése egy a tábor archívumát 
képező alkotásokból összeállított katalógus formájában. Ennek finanszírozását is a kulturális mi-
nisztérium közbenjárásával egy közpénzekből történő támogatás láthatná el igazán.

Articolul trece în revistă activitatea taberei de creaţie din Jebuc cu ocazia ediţiei a 15-lea, or-
ganizată în vara anului 2010. Din punct de vedere artistic, scopul declarat al organizatorilor a fost: 
participanţii să se reflecte specificul microregiunii. Cu acest scop pe lângă artiști plastici, au partici-
pat artiști fotografi. Autorul menţionează că reușita acţiunii a fost posibilă cu sprijinul Consiliului 
Judeţean Sălaj.

Hepehupa, Nr. 03/ 2010
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Tracasaţi de ţigani

Zilele acestea două ziare locale au primit de la Consiliul Naţional pentru Combaterea 
Discriminării o citaţie prin care autorii unor articole referitoare la fărădelegile săvârșite de 
ţigani în zona Românași sunt invitaţi la sediul respectivei instituţii pentru a da cu... subsemna-
tul. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a fost sesizat de Asociaţia Romani 
Criss, asociaţie care-i apără pe tuciurii și în cazurile în care aceștia sunt mai puţin ortodocși. 
Consiliul a plesnit-o cu citaţia și s-a spălat pe mâini, fără a cerceta problema în profunzime. 
Stiu oare membrii acestui Consiliu că ţiganii din Păușa și din Lupoaia și din Românași și din 
Voivodeni și din... prăduiesc recoltele din câmp noaptea, că ziua în amiaza mare năvălesc în 
gospodăriile cetăţenilor și fură ce le pică în cale, că românii care se opun sunt înjuraţi și bătuţi, 
că organele de ordine sunt sfidate de către ţigani, că bruneţii nu plătesc nici un impozit și nici 
o amendă? Stiu ei oare că nemerniciile ţiganilor nu pot fi stăvilite decât de intervenţia masca-
ţilor? De ce este presa de vină și trebuie să dea socoteală că a relatat de la faţa locului interven-
ţia oamenilor legii și plângerile cetăţenilor? Că așa vor ţiganii de la Romani Criss, să-și bată 
joc de ziariști, târându-i prin București pentru a răspunde în faţa onoratului Consiliu cum de 
au îndrăznit să-i “discrimineze” pe hoţi, pe borfași, pe cerșetori, pe toată această scursură a so-
cietăţii. Dacă vi se mai dă atâta apă la moară, mâine, domnilor ţigani, s-ar putea să ne chemaţi 
în faţa Curţii Marţiale pentru a fi judecaţi că nu vă dăm soţiile noastre și fiicele și mașinile și 
casele. Că al vostru este dreptul, iar noi vă discriminăm. Hai sictir!

 Graiul Sălajului, 31 august 2010

Moravuri de 20 de lei

Zalăul are o viaţă de noapte pe care puţini o cunoaștem. Ce vedem seara în filme se 
întâmplă simultan chiar în spatele blocului. Oameni cărora soarta nu le-a surâs trăiesc, din 
cauza lipsei banilor și a educaţiei, la extrema condiţiei sociale încercând  să-și cârpească 
traiul cotidian.

Cât de rău e... răul

Nu-s chiar așa de cenușii, cum își închipuie unii, nopţile urbei de sub Meseș. Într-
adevăr nu-i nici feeria de altădată, dar dacă ai curiozitatea de a sfâșia întunericul nopţii, de 

Viorel Varga
Graiul Sălajului
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a deschide ușile localurilor non-stop vei da peste semeni de-ai tăi care explodează de prea 
mult bine, ori, la polul opus, care se târăsc prin existenţă. Intr-una din nopţile trecute am 
...descălecat în anumite zone ale Zalăului, cum s-ar zice rău famate, pentru a vedea cu ochii 
mei și a simţi pe propria piele cât de rău e...răul. Cum spuneam, am trecut pragurile, în acea 
noapte a cel puţin șapte localuri (restaurante luxoase, crâșme ordinare, cluburi de noapte). 
Nu le voi aminti numele pentru a nu-i deranja pe patroni și ai lăsa să creadă că fidelii lor 
clienţi sunt “neprihăniţi”.

Un brand pe cinste, dacă...

În zona autogării, într-o crâșmă cu iz de tavernă proletară, în jurul orei 23.00, patru 
tinere șoșoteau la o masă. Intr-un colţ doi bărbaţi și eu, intrusul. Afară, alte două fetișcane 
își pierdeau timpul fumând din acceași ţigară. Își pierdeau timpul e un fel de a spune, pen-
tru că de fapt ochiau prin noapte un client de preferinţă adăpat cu licorile lui Bachus, căruia 
să-i ţină companie și dacă se poate mai mult. Le ofer două ţigări de contrabandă mai mult 
pentru a face lipitura. Nici una, nici două Carmen și Katy (cel puţin așa s-au prezentat cele 
două tinere) intră în subiect ca și cum ne-am fi cunoscut de ani de zile. “50 de lei, îmi spune 
Carmen mai mult în șoaptă aplecându-se asupra urechii mele , parcă pentru a nu auzi co-
lega sa de trotuar, 50 de lei și vin cu tine unde vrei”. Mă joc de-a negocierea și într-un final 
Carmen se molcomește și cu 20 de lei. Invoc unele motive și intrăm înăuntru. La un pahar 
de lichior limbile fetelor se dezleagă. Nu sunt chiar din Zalău, dar s-au aciuat în oraș pentru 
că e vadul mai bun și le cunoaște mai puţină lume. Trupul și-l vând ori de câte ori se ivește 
ocazia. La cei 22 de ani ai lor, nu știu ce-i o carte de muncă. Au lucrat susţin ele la negru, 
dar criza... Le privesc mâinile cu oja căzută de pe unghii, trupurile , de altfel mlădioase și 
mă gândesc că dacă le-ai spăla bine cu o perie de rădăcină și le-ai înţoli cât de cât ai face un 
brand ca lumea cu ele și în ţară și peste hotare. Recunosc, mârșave gânduri.

Cârpind cotidianul trai

Viorica, zice că are 30 de ani. Ridurile îngroșate cu rimel vor să spună altceva. Doar 
de vreo două luni vizitează localul cu iz de ta-vernă. De două luni de când soţul său Vasile a 
fost pus pe liber de la o spălătorie auto. Sărăcia a împins-o pe acest făgaș, sărăcia aceea lucie, 
care sclipește mai dureros ca niciodată. Nu găsește un echilibru și a alunecat în gașca vân-
zătoarelor de plăceri. Poate e mai slabă de înger, poate... Doi copii are de crescut. Amândoi 
sunt de vârstă școlară. Pe Vasile îl interesează prea puţin, mărturisește Viorica, unde-i plea-
că soţia aproape în fiecare seară. Dacă pică ceva până pe la orele 2,00 e bine; dacă nu, se 
întoarce acasă. Pe Vasile îl interesează doar banii și dușca de rachiu pe care se străduiește 
să i-o ducă noapte de noapte. Dar cum spuneam nu întotdeauna îi merge... plugul, nu în-
totdeauna trupul ei e râvnit. E și aici concurenţa. Cele mai tinere ţin “ștacheta” la 20 de lei, 
Viorica o mai coboară, după gradul de sărăcie care i s-a cuibărit în casă în ziua respectivă, 
chiar și la 10 lei. Doi mici mari din cei patru, oferiţi de un zdrahon de bărbat cu care a intrat 
pe aceeași lungime de undă, sunt împachetaţi pentru a fi duși acasă la copii. Atunci când 
va ajunge. E îngrijorată că pentru Vasile n-are deocamdată nimic, dar nădăjduiește măcar 
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la o bere. Doar e cel cu care a fost la popa și la cununia civilă. E cel care se face că nu vede, 
nu știe nimic, cel care tacit îi dă undă verde pentru a mai cârpi cât de cât cotidianul trai.

E bun și bonul de masă

În jurul orei 1,00 în crâșmă erau șase fiice ale Evei și trei bărbaţi. Bunătăţurile de pe 
mese se cam sfârșiseră. Fetele își ghiceau în cafea: “Vine Făt-Frumos ori ba”. În contextul 
de faţă Făt-Frumos însemna individul acela cu bani, beat ori treaz (de preferinţă prima 
variantă), care să le ochească, să le propună și să le ofere. Să le ofere orice pentru a întoar-
ce sărăcia pe dos și a-i da faţadă de bunăstare, de belșug, bineînţeles mai mult imaginar. 
Numai că cei doi bărbaţi din sală nu se prea avântau către masa fetelor, iar eu, mai în glumă 
mai în serios le-am spus pur și simplu că nu mai am bani. (Pentru a le intra pe sub piele le 
oferisem deja câteva sute de grame de tării.) Erau disperate. Mezina grupului, Lăcrimioara 
mă mustră într-un fel amical ; “De ce ești zgârcit, am văzut că ai bonuri de masă, eu primesc 
și bonuri de masă”. “Numai că ale mele sunt ștampilate” i-am zis. “Nu-i nimic, îmi ripostă 
adolescenta, mă descurc eu... Apoi, într-un târziu, aproape poruncitor mă îndemnă “Hai”!

Dincolo de pereţii crâșmei întunericul își făcea de cap, iar zorii lăptoși refuzau să apa-
ră. Am văzut multe într-o singură noapte; și voi reveni într-un număr viitor.

Graiul Sălajului – 11 februarie 2010

O afacere sută la sută escrocherie

Afacerea vânzătorilor de iluzii se va perpetua atâta timp cât există oameni slabi 

de îngeri gata să creadă că pot obţine lucruri care nu se pot cumpăra, contri-

buind la bugetul unor ţigănci înzorzonate care promit şi luna de pe cer dacă 

plăteşti bine.

Chiar dacă am “cochetat” pe vremuri cu vrăjitoarele - bineînţeles că nu în postura de 
fraier) nu - m-aș fi încumetat să mă apuc de acest subiect dacă în urmă cu vreo două săptă-
mâni nu s-ar fi abătut pe la redacţia ziarului nostru două brunete-brunete pentru a-și publi-
ca oferta de servicii. Una dintre ele, Vrăjitoarea Florica, “vă poate ajuta cu orice problemă, 
știe să facă de spor, scoate argintul viu” etc. De fapt puţine sunt ziarele și revistele care nu 
se înduplecă a publica cum spuneam oferta de servicii ale unor ţigănci înșelătoare, ca să 
nu le zic escroace, cu nume cât mai pompoase gen Lecuitoarea, Regina Magiei, Aleasa de 
Dumnezeu, Tămăduitoarea, Celebra și câte și mai câte. Nu am înţeles niciodată cum aceste 
femei, bazându-se pe înșelătorie, pot să prospere din această “meserie”. În fond e doar o 
afacere cu iz, dar și cu substanţă de escrocherie și, ciudat, nimeni nu ia nici o măsură. Cum 
îi protejează statul pe cei care nu cunosc că vrăjitoria și magia practicată de ţigănci este o 
invenţie, că poveștile cu bagheta magică ori ghiocul au o bază nerealistă.
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Tehnici moderne pentru șarlatanie

Le-am urmărit demult prin ziare și reviste pe aceste vrăjitoare și am văzut că își fură 
una alteia denumirile, că își iau haine preoţești, cruci, și se fotografiază cu ele pentru a 
impresiona. Ba mai mult, unele dintre ele chiar apelează la tehnici moderne (ca de pildă 
nepoata Mamei Omida) pentru a-și falsifica unele poze, punându-se digital între preoţi 
sau la Mormântul Mântuitorului, ori alte falsuri. Dacă eu aș apărea în uniformă de poliţist 
și aș promite că voi rezolva unele probleme pentru o sumă de bani, aș fi probabil arestat a 
doua zi. Lucrul acesta nu este valabil și la ţigăncile-ghicitori, care își schimbă numele de la 
o zi la alta. Cineva afirma că poliţia nu este străină de aceste înșelătorii ţigănești și că ar fi 
mână în mână cu ele. Personal nu cred.

Dacă ne uitam după sfinţi și vrăjitoare muream de pneumonie

Într-un micro-sondaj zălăuanii au răspuns cu o oarecare frică la întrebările despre feno-
menul vrăjitoriei în orașul nostru. “Îmi povestea mama că aveau o vrăjitoare în sat, de te putea 
băga în groapă cu blesteme”, povestește Susana Suciu de 68 de ani. O persoană dintre cele in-
tervievate (Ștefan Ortelecan 41 de ani) spunea că tatăl său avea un pact cu o vrăjitoare care 
l-a asigurat că nu o să i se întâmple nici un rău. Numai că tata a murit strivit de un bolovan în 
cariera la care lucra. La auzul multora dintre întrebări, tinerii zălăuani râdeau “Au și babele 
dreptul să mănânce o pâine albă, dacă își găsesc fraierii” afirmă Vasile Roșan, de 21 de ani. Am 
mai observat că unora le este frică de ceea ce nu înţeleg, fie că e vorba de o escrochrie sau nu. Am 
apreciat raţionamentul lui Ovidiu Păușan-28 ani. “Dacă ne uitam după sfinţi și vrăjitoare nu 
ajungeam niciodată pe Lună și muream de pneumonie, fără să se inventeze penicilina”.

“Harul” se plătește cu bani grei

Primul lucru în-
trebat de vrăjitoarea 
Florica, pe care am 
contactat-o telefonic, a 
fost de unde știu de ea. 
I-am spus că din ziare. 
Problema pe care i-am 
prezentat-o a fost rea-
ducerea înapoi a iubitei. 
M-a chestionat despre 
data nașterii, numele, re-
spectiv numele persoa-
nei iubite, zodia în care 
sunt născut, dacă am fost sau sunt căsătorit. Desigur toate datele furnizate vrăjitoarei au 
fost fictive. Pentru ca ritualul să aibă efect am fost rugat să o sun peste 15 minute, după ce 
îmi cercetează zodiacul din lumea nevăzutului. “E groaznic ce ţi se întâmplă, revine Florica. 
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Nu-i fata de vină, nici dumneata, sunt niște farmece atât de puternice făcute de o altă per-
soană. E greu, dar eu  ţi-o pot aduce înapoi”. “Harul” vrăjitoarei nu era îndeajuns trebuia 
și ceva suport financiar. Pentru început să-i trimit 2 milioane de lei vechi, dar chiar în ziua 
aceea (9 martie a.c -n.a) pentru că “e cea mai prielnică zi de desfacere a farmecelor din 
acest an și eu îţi voi trimite un colet cu plante și lumânări și îţi voi spune cum să le folosești”. 
I-am spus că nu am decât un milion și jumătate. “Deocamdată e bine și atât, dar îi pui acum 
online de la poștă pe numele Tudor Mihaela, Oficiul poștal Chitila - București.” Mi-a dat 
de înţeles că pentru a-mi recăpăta iubita fictivă va trebui să mai suplimentăm bugetul. Cert 
este că vrăjitoarea Florica nu a bănuit nici un moment că  stă de vorbă cu un ziarist  și că 
iubita care l-a părăsit nu există decât în imaginaţie.

Imaturitate afectivă și nivel de cultură scăzut

Dr. Marin Ciobanu, medic primar psihiatru, spune că acele persoane care apelează la 
serviciile vrăjitoarelor nu suferă de vreo boală mintală, ci au o imaturitate afectivă și nu pot 
să-și rezolve singure o anumită problemă. Individul a ajuns să nu mai creadă în el și apelea-
ză la sugestie. Mai ales în condiţii de criză se apelează la orice. Si nu în ultimul rând acest 
fenomen este alimentat de nivelul mai scăzut de cultură a persoanei. Nici mass-media nu 
este străină de promovarea unor astfel de fenomene. La televizor de pildă se fac emisiuni 
pentru semidocţi cu tot felul de parapsihologi. Bineînţeles pentru rating. Și atunci ne mai 
mirăm de șarlatania vrăjitoarelor ţigănci?

O meserie ilegală fără nici o plângere

Pe lângă Florica, în Zalău și-au făcut veacul și alte vrăjitoare ţigănci, aproape toate au-
tointitulate fiice sau nepoate ale Mamei Omida. Numai în colecţia ziarului nostru de anul 
trecut am găsit 23 de oferte de servicii ale vrăjitoarelor.Din spusele purtătorului de cuvân 
al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sălaj, Nadia Șerban, reiese că acum vrăjitoria nu mai 
are aceeași amploare ca în urmă cu cîţiva ani, dovadă că de anul trecut și până în prezent 
nu a fost depusă nici o plângere împotriva vreunei vrăjitoare. Si apoi la noi fenomenul nu-i 
chiar așa de extins ca în sud. Practica vrăjitoriei este o meserie ilegală; “tămăduitoarele” nu 
plătesc nici un impozit către stat, a mai spus Nadia Șerban.

Numai că tehnica vrăjitoarelor este tipică: se mută dintr-un oraș în altul, își publică 
un anunţ iar apoi își așteaptă necăjiţii, persoane care de multe ori își pun ultima speranţă în 
vrăjitorie, după ce au epuizat toate mijloacele de a-și dobândi fericirea, sănătatea, prospe-
ritatea, dragostea,etc. Acestea sunt greu de prins tocmai pentru faptul că migrează dintr-un 
oraș în altul și nu întotdeauna sub același nume.

Graiul Sălajului – 12 martie 2010
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Sub „sceptrul” lui Băsescu

Aflăm - cu o oarecare surprindere - de la Institutul Român pentru Evaluare și Strategie 
că aproximativ 63 la sută dintre români au devenit nostalgici după perioada comunistă. Ei 
bine, dacă acest sondaj relevă adevărul la care se raportează o parte semnificativă a conaţio-
nalilor noștri, concluziile pe care le putem trage nu sunt deloc surprinzătoare. Însă situaţia 
nu poate decât să ne îngrijoreze.

În atari condiţii, nu putem decât să credem că 63 la sută dintre români își amintesc cu 
plăcere de clipele în care erau ascultaţi de Securitate. Că 63 la sută dintre români nu cred în 
proprietatea privată, astfel că vor cu tot dinadinsul să-și dea terenurile la CAP. Că 63 la sută 
dintre zălăuani își amintesc cu plăcere de clipele în care fugeau cu televizoarele și antenele 
pe Meseș, pentru a prinde un meci de fotbal transmis de nu știu ce televiziune maghiară. 
Că 63 la sută dintre români ar renunţa la meciuri, talk-show-uri și telenovele pentru două 
ore de emisie pe zi, program care începea și se sfârșea cu șeful statului. Că 63 la sută dintre 
români sunt de acord cu dărâmarea bisericilor. Că  63 la sută dintre români nu vor să mai 
treacă graniţa patriei. Că 63 la sută dintre români vor resuscitarea Daciei 1300. Că pentru 
63 la sută dintre români munca înseamnă cinci oameni învârtindu-se în jurul unui strung, 
zilnic, câte 8 ore. Că 63 la sută dintre români se bucură de suferinţa deţinuţilor politici tor-
turaţi în pușcăriile comuniste. Că 63 la sută dintre români se declară împotriva avorturilor. 
Că 63 la sută dintre români trăiesc cu impresia că portocalele și bananele se coc pe dulap, 
iarna, în preajma sărbătorilor de Crăciun. Că 63 la sută dintre români cred încă în Moș 
Gerilă. Că 63 la sută dintre români nu consideră apa caldă o necesitate, așa că pot să se 
săpunească, atunci când băiatul de la centrala termică are chef, în apa ce curge în calorifere. 
Că 63 la sută dintre români îl preferă pe Gică Petrescu în locul lui Dan Bittman. Că pentru 
63 la sută dintre români radiatorul și caloriferul sunt două obiecte identice. Că 63 la sută 
dintre români vor să fugă din ţară înot. Că 63 la sută dintre români nu cred în dreptul la vot 
(ce-i drept, în condiţiile date, acest lucru nu ne mai miră). Că 63 la sută dintre români se 
uită cu nostalgie la harta URSS. Că 63 la sută dintre români cred că prezervativul e gumă 
de mestecat. Că 63 la sută dintre români s-ar urca unii peste alţii pentru a ridica, cu ocazia 
paradelor omagiale, mii de piramide umane. Că 63 la sută dintre români consideră mag-
netofonul o unealtă căzută din cer. Că 63 la sută dintre români adoră să deschidă aragazul 
iarna și să doarmă cu copiii  în bucătărie. Că 63 la sută dintre români preferă litoralul româ-
nesc, celui grecesc. Că 63 la sută dintre români nu mai vor fuste scurte pe trotuare, dar nici 
băieţi cu plete. Că 63 la sută dintre români îi reneagă pe cei care au murit la Revoluţie. Oare 
doar 63 la sută dintre români au înebunit sub “sceptrul” lui Traian Băsescu?

Magazin Sălăjean, 30 iulie 2010

Olivian Vădan
Magazin Sălăjean
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PDL, după chipul și asemănarea tatălui
Credeţi sau nu, soarta PDL stă în perioada imediat următoare în mâinile lui Victor Ponta 

și Crin Antonescu. Vizibil slăbit, agasat, obosit și chiar dezamăgit, Traian Băsescu nu pare că ar 
mai avea soluţii să își resusciteze propria creaţie. Deși mulţi l-ar dori deja îngopat, la această oră, 
PDL nu este un partid mort, și nici măcar muribund.

Creditat undeva în jurul a 15 la sută, în cele mai recente două barometre de opinie, PDL 
pare un partid care se îndreaptă încet dar sigur spre mormânt. Un mormânt săpat cu bună știinţă 
de chiar creatorul său, Traian Băsescu. De altfel, în dezbaterile media nici nu se mai pomeneș-
te despre “partidul lui Boc” ca despre un organism viu, astfel că analiștii se întreabă doar cine va 
împărţi moștenirea. Și nu ne referim aici doar la denigrările de imagine organizate zi de zi, oră de 
oră, la televiziunile lui Vântu și Voiculescu, ci la o percepţie generalizată în rândul formatorilor de 
opinie. Să-i fie, oare, sortit PDL să aibă destinul PNŢCD? Răspunsul îl vom afla, cu certitudine, la 
viitoarele tururi de scrutin, însă, până atunci, putem doar să presupunem ce se va întâmpla cu crea-
ţia lui Băsescu. Așadar, răspunsul oscilează în jurul a două ipoteze, confirmate la ultimele tururi de 
scrutin. Prima dintre ele se referă la teama unei importante zone a electoratului faţă de PSD. Altfel 
spus, va reuși PNL să se delimiteze de foștii - sau actualii? - parteneri social-democraţi și să se insta-
leze astfel de unul singur pe culoarul lăsat descoperit de PDL? Semnalele care vin dinspre liberali 
arată, mai degrabă, contrariul. În privinţa detașării de PSD, se discută mult prea mult, și fără rezul-
tate. Fără doar și poate, subiectul este unul destul de delicat în rândurile liberalilor. Taberele par să 
fie, din punct de vedere numeric, destul de echilibrate. Cu toate acestea, îmi este destul de greu să 
cred că va exista, prea curând, un mesaj unitar prin care PNL să anunţe că s-a lepădat de pesediști. 

A doua „dilemă” se referă la capacitatea uimitoare de regenerare a unui partid aflat la gu-
vernare fix în preajma alegerilor. De acest aspect se tem cel mai mult atât liberalii, cât și pesediș-
tii. De altfel, capacitatea de care aminteam mai sus a arătat-o și PNL, în 2008. Chiar dacă puţini 
le mai dădeau șanse, liberalii având aproape aceeași imagine cu cea a pedeliștilor actuali, până la 
urmă, au reușit să treacă destul de relaxat de pragul electoral. 

Cât de naiv trebuie să fi să crezi la această oră că, indiferent de cât de adâncă va fi criza în 
2012,  PDL nu își va păstra ceva bani și găleţi portocalii, “la ciorap”, pentru zile negre?! Desigur, 
acum nu credem că pedeliștii vor avea suficiente resurse umane și materiale să câștige viitoarele 
alegeri, însă nu trebuie să uităm că, în urma numărătorii voturilor, vor exista câteva “portiţe” 
să-ţi dublezi, chiar să-ţi triplezi artificial scorul electoral. Mai ales în condiţiile în care te afli la 
pupitrul de comandă, în faţa butoanelor pe care, să fim sinceri, oricare dintre noi le-am apăsa 
(dacă interesul partidului ar cere un astfel de „sacrificiu”, desigur). Tocmai de această “renaștere” 
miraculoasă se tem PSD și PNL atunci când pledează în favoarea unei noi moţiuni de cenzură. 

Pe de altă parte, o prezumtivă reușită în ceea ce privește răsturnarea Guvernului Boc, le-
ar aduce celor două partide aflate în opoziţie prejudicii importante de imagine, acestea fiind 
obligate, separat sau împreună, să își asume guvernarea exact în cea mai neagră perioada a crizei 
economice. Ori, cine își dorește acest lucru? Este, dacă vreţi, o dilemă din care nici pesediști, și 
nici liberalii nu reusesc să iasă. Este o dilemă care, deocamdată, menţine PDL pe linia de plutire, 
însă vaporul lui Băsescu pare să ia tot mai multă apă (ori vin, după caz) la bord.

Magazin Sălăjean, 27 august 2010
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XI. PADIF
A zsűritagok véleménye szerint minden idők legnagyobb fesztiválját láthattuk az 

elmúlt hét végén Szilágycsehben. Két nap alatt 29 csapat előadásait kellett értékelni, 

mert Erdély minden részéről 15 általános iskolás és 14 középiskolás csapat jött el a 

PADIFra. Csak a szereplők mintegy 450-en voltak, de Désházáról és a környező fal-

vakból, de még Nagykárolyból is busszal jöttek nézők, érdeklődők. Szilágycsehből 

is 250 diák nézte végig az előadásokat, annyira, hogy a terem kis mérete miatt 

csak felváltva fértek be a művelődési házba. A szervezésben mintegy 100 helyi 

iskolás vett részt, irányították a résztvevőket, segítettek a konyhán és a díszletezés-

ben. Összességében mintegy 1000 diákot mozgatott meg a rendezvény. 

Quo vadis diákszínjátszás?

(avagy a PADIF kapcsán megfogalmazott kérdések és gondolatok)
Az idén már szeptember végére Szilágycsehbe szólította hódolóit Thália. Bár a nyár 

élményei még frissek voltak, a diákszínjátszók népes serege a gong hangjára figyelt és Brassó, 

Vida Katalin
Szilágyság

Alapítási év 1883 X . évfolyamX
Közéleti, közművelődési hetilap

Új sorozat

Szilágyság
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Segesvár, Gyer-gyószentmiklós, Kovászna, Marosvásárhely, Gernyeszeg, Érmihályfalva, 
Nagyvárad, Kolozsvár, Szatmárnémeti, Kaplony, Zilah, Kisiratos, Felsőbánya állomáso-
kon igen sokan kérezkedtek fel Thália szekerére, mely aztán végig járta Szilágy megyét 
és Kraszna, Sarmaság, Balla, Nagyfalu, Désháza színjátszóival együtt szeptember 25-én 
Szilágycsehbe érkezett. Ilyen nagyszámú csapat még nem kopogtatott a PADIF ajtaján.

Miért éppen Szilágycseh?

Csodálkozás és elismerés bujkált a két nap alatt sokszor elhangzott kérdésben. A 
szakmai kiértékelések alkalmával választ kaptunk: itt odafigyelnek a jelentkezőkre, a hát-
térben sokan dolgoznak, hogy jól érezzék magukat a fellépők, igazi csapatmunka folyik, 
nincs irigység, egymás sikerének örülnek, egyszóval jó a hangulat.

Valóban a PADIF feliratú zöldtrikós házigazdák mindenütt ott voltak még akkor is, 
ha nemsokára bemutatójuk volt a színpadon. Nem beszélve azokról, akik most is, mint 
minden más alkalommal, gondoskodtak az ellátásról és két napon át reggeltől-estig a 
PADIF-ért dolgoztak.

Elismeréssel szólt nyitó beszédében a színjátszók és oktatók áldozatos munkájáról 
Varga András polgármester is. A hely szellemét méltatta köszöntő beszédében a zsűri elnö-
ke, dr. Kötő József parlamenti képviselő is. 

Két nap alatt huszonkilenc csapat előadását értékelte a zsűri

Nem volt könnyű feladat, hisz sokféle gondolat, hangvétel, megoldás, próbálkozás 
volt jellemző az idei szereplésre.

Ez a sokféleség különösen a középiskolások színpadi szerepléséről mondható 
el. Az értékelő bizottság tagjai voltak: dr. Kötő József parlamenti képviselő, a színház-
történet előadótanára a Babes-Bolyai Tudományegyetem Színházi Tanszékén, a zsűri 
elnöke; Zsehranszky István színikritikus; Bessenyei István, a Szatmárnémeti Északi 
Színház Harag György Társulatának színművésze, a szilágycsehi középiskola volt diák-
ja; dr. Nagy Éva tanácsos, a Nevelési, Kutatási és Innovációs Minisztérium Kisebbségi 
Főosztályának képviselője, az RTV magyar adásának szerkesztő-bemondója; Suszter 
László tanár, kulturális menedzser, közművelődési szakértő (Magyarország); Nagy 
István, a Budapesti Zene-Tánc-Mozgás  Kulturális Egyesület, a Budapesti és Közép- 
Magyarországi Versmondók Egyesületének alelnöke; Vida Katalin tanárnő, a Tövishát 
Kulturális Társaság titkára.

A fesztivál házigazdája, a Gh. Pop de Bãseşti Iskolacsoporton belül működő 
Berkenye indította az előadások sorozatát. Ők I.L. Caragiale: Kir Janulea című elbeszélé-
se nyomán írt vidám játékot mutatták be versenyen kívül.

Az általános iskolások témaválasztásáról elmondható, hogy érvényesült a kulturá-
lis értékekre alapozó gondolkodásmód, jelen volt Weörös Sándor, Méhes György, Lázár 
Ervin, de megjelent az improvizációs játék is, ami aztán nagyobb hangsúly kapott a kö-
zépiskolások esetében. Sokan próbálták már meghatározni a diákszínjátszás szerepét, 
helyét a nevelésben, a személyiség fejlődésében.
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Ezek a definíciók nem zárják ki egymást, inkább kiegészítik, gazdagítják a tar-
talmat. Egy részt nem vitatható a kultúrára, az erkölcsre, a reális értékrendszerre való 
nevelésben betöltött szerepe, másrészt viszont a tudás századában felszabadult egyé-
niségű, kreatív fiatalokra van szükség. Láttunk a kreativitás felszabadítására irányuló 
próbálkozásokat, de nem mindig sikerült kibontani a helyzeteket. A zsűri értékelése 
szerint az általános iskolások kategóriájában első helyezett a Szatmárnémeti Bălcescu-
Petőfi Általános Iskola Jómadarak csapata. Második helyezett a kaplonyi Fényi István 
Általános Iskola Fintorgók csapata, a harmadik díjat a désházai Csalóka Csapat kap-
ta. Különdíjban részesült a Gernyeszegi Általános Iskola Gernyeszegi Kópék csapat, a 
Segesvári Háry János diákszínjátszó csoport, és egyéni különdíjat kapott Major Petrik, 
Bálint Ágnes és Gergely, Komáromi Dávid József. Az iskolai színjátszás műfaji megújí-
tására törő szándékért rendezői különdíjjal jutalmazta a zsűri a kisiratosi Kocsis Tünde 
munkáját. A szervezők különdíját kapta a Sarmasági Ipari Iskolaközpont Dália csapata és 
Bara Adrienne a Gyulaffy László Általános Iskola Szikla csapatából.

A középiskolások esetében nagyon sok produkció improvizatív eszközökkel szüle-
tett meg a diákok saját szövegei és játékötletei felhasználásával. A szerepeken keresztül 
bejutottunk a hétköznapi maszkok mögött rejtőző mélységekbe, személyiségük intim 
szféráiba. Mai történetek, életérzések jelentek meg, a szereplők beszéltek a szerelemről, 
randizásról, a suliról, kamaszbánat és öröm is szóba jött. Őszintén bevallom, megdöb-
bentett a fiatalok életérzése.  El is hiszem, hogy ezt kezelni kell, de zavarba ejtett a hasz-
nált nyelv. Mindig úgy gondoltam, hogy a színház nyelvünk védőbástyája. Lehet, hogy 
már nem így van?

Szakemberek szerint a drámapedagógia a járható út

Magyarországon a 90’es évek végén a drámapedagógia, mint módszer bekerült a 
tantervekbe. A Bolyai Nyári Egyetemen voltak ilyen témájú továbbképzések. Talán foly-
tatni lehetne az iskolában is, a választott tantárgyak keretében. Megtanulnánk átlépni 
aggályainkat, kilépni korlátaink közül, hogy megtaláljuk azt, akik ténylegesen vagyunk.

Ezen a fesztiválon jelen volt egy másik trend is: a kulturális küldetés teljesítésére 
való törekvés. Láttunk klasszikusokat Karinthy és Le Mouel is szerepelt műsoron, de 
a kortársdráma képviselői is színpadon voltak. Megdicsértünk olyan elhivatott ren-
dezőket, akik az előadással nemcsak az általuk vezetett gyerekek, de a saját határaikat 
is kutatják.

Találkoztunk jó alakításokkal, láttunk testre szabott szerepeket.
A legjobb előadásnak járó elismerést, az első díjat érdemelte ki a Brassói Áprily 

Lajos Főgimnázium Grimasz csapata, második helyezett a Körösi Csoma Sándor 
Diákszínpad Kovásznáról, a harmadik díjat a krasznai Tinikomédiások kapták. Külön 
díjjal jutalmazták a kolozsvári Katarzis és a gyergyószentmiklósi Maszkító csapatát. 
Egyéni különdíjban részesült: Bokor Andrea és Kónya Edit. Náluk a kiváló alakítást ju-
talmazta a zsűri. Kiváló mozgáskultúráért a marosvásárhelyi Zizi csapatot díjazták. A 
Berkenye csapata pedig különdíjként egy hétre szóló magyarországi meghívást kapott.
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Szép volt

Két napon át tapstól visszhangzott a művelődési ház. Köszönjük a színjátszóknak, 
Bodea Györgynek, az oktatóknak, a támogatóknak és azoknak, akik névtelenül a háttérben 
dolgoztak, hogy minden a legnagyobb rendben menjen. Köszönjük azoknak, akik nagy 
távolságokról eljöttek, mert értékelik a munkánkat és folytatást várnak tőlünk. Jelenlétük 
megerősített abban a hitben, hogy jó úton vagyunk, és ha kell, szenvedve, tűzön-vízen, s 
megszámlálhatatlan buktatókon át, de mégiscsak színházat kell csinálni, szívvel, kedvvel, 
lélekkel egyszerűen azért mert jó, mert hasznos.

 Köszönjük az anyagi támogatást dr. Kötő Józsefnek és az Administratia Fondului 
Cultural National (AFCN), a Szilágycsehi Polgármesteri Hivatal, a Communitas 
Alapítvány, az Eurotrans Alapítvány célpályázati támogatását.

PADIF XI.

După părerea juriului Festivalul Teatrului Şcolar din Partium (PADIF) a fost cel mai 
mare festival de până acum. Au participat 15 formaţii de şcoală generală şi 14 gimnaziale 
din judeţele Braşov, Mureş, Harghita, Satu Mare şi desigur Sălaj. Juriul compus din oameni 
renumiţi în ştiinţele teatrale din ţară şi din Ungaria au apreciat vitalitatea acestui proiect şi 
inventivitatea copiilor. În secţiunea şcolilor generale premiul I. A fost decernat echipei din 
Satu Mare (şcoala „Bălcescu-Petőfi”). În secţiunea gimnazială elevii din Braşov au fost cei 
mai buni. În cele două zile au perindat pe scenă 450 elevi. Festivalul a mobilizat în jur de 
1000 elevi.

Szilágyság 40/02.10.2009
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2% pentru o mână întinsă

Lună de lună, statul ia din veniturile lucrătorului 16 procente, cu care face cam ce vrea. 
Și ne-am convins ce. Slab gestionar al banilor, statul a demonstrat în repetate rânduri că se 
pricepe de minune să risipească în mod frustrant contribuabililor. A dat, însă, o șansă româ-
nilor să decidă ce se întâmplă cu o părticică din impozitul pe care îl dă statului. 

Ne plângem în stânga și-n drepata că statul nu este capabil să gestioneze cu cap banul 
public, dar când ni se oferă ocazia de a pune umărul la eficientizarea cheltuirii banilor noștri, 
batem în retragere. Arătăm cu degetul spre autorităţile locale, pe care le acuzăm că nu amena-
jează mai multe parcuri de joacă pentru copii, că nu alocă mai mulţi bani centrelor de asisten-
ţă socială, că nu rezolvă problema câinilor fără stăpân. Suntem în poziţii de fiecare dată când 
e să aruncăm cu piatra, dar dormim în papuci când ni se pun frâiele în mână. Asta chiar dacă 
efortul pe care îl implică este minim. Direcţionarea a două procente din impozitul pe venit 
reţinut de stat presupune câteva minute amărâte pentru completarea unui formular și pentru 
depunerea lui la Fisc. Și nimic mai mult.

Cu toate acestea, în 2008, spre exemplu, peste 80 la sută dintre români și-au aruncat 
cele două procente pe fereastră. Pe 2009 nu s-a făcut, încă socoteala, dar ce șanse sunt ca 
procentajul să fie diferit? Mentalităţile sunt aceleași. Deși cocoșaţi sub povara taxelor și im-
pozitelor, cei mai mulţi aleg să stea cu mâinile în sân, trecând cu vederea că 2 procente din 
impozitul pe venit înseamnă foarte mult pentru un copil din orfelinat, pentru unul cu dizabi-
lităţi, pentru un bătrân dintr-un centru de îngrijire, pentru SMURD. Și, mai grav, încă există 
români care nu au habar că pot decide încotro să ajungă o parte din contribuţia lor lunară, în 
ciuda campaniilor derulate de diverse organizaţii non-guvernamentale.

Oficialii Ministerului Finanţelor Publice spun că sumele astfel încasate de către ONG-
uri sunt în creștere de la un an la altul, dar nu pentru că sunt tot mai multe persoane care se 
folosesc de dreptul lor, ci pentru că s-a majorat suma direcţionată. Suntem comozi, neglijenţi 
în ceea ce-l privește pe aproapele nostru. Pentru anul acesta, termenul limită nu a expirat: 15 
mai este ultima zi în care românul poate face un act umanitar. Poate că de data asta vom putea 
dovedi că, deși ne place să luăm, nu am uitat să dăm.

Magazin Sălăjean, 22 Aprilie 2010

Andreea Vilcovschi
Magazin Sălăjean

Editorial
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Turismul românesc, la pământ
Tour-operatorii se plâng că din cauza crizei, tot mai puţini turiști aleg România ca 

destinaţie pentru petrecerea concediilor. Hotelierii și proprietarii de pensiuni de pe me-
leagurile noastre se vaietă și ei că afacerile nu le merg prea bine. În loc să-și plângă de milă, 
să arunce vina asupra crizei, toţi factorii implicaţi în domeniu ar putea folosi turismul ca 
pe o armă împotriva crizei. Spre exemplu, ar putea identifica aspectele care dau specifici-
tate zonei, care transformă România în destinaţie unică și, mai apoi, exploatate la maxim. 
Degeaba ne batem cu pumnii în piept că suntem o ţară binecuvântată cu mai toate formele 
de relief și cu o grămadă de comori turistice. Degeaba avem munţi semeţi, lacuri cu apă ter-
mală, mare cu plajă pentru care turcii, spre exemplu, ar ucide, biserici de lemn din vremuri 
apuse, mănăstiri, vestigii istorice. Toate aceste bogăţii nu valorează nimic atâta vreme cât 
cei responsabili stau cu mâinile în sân.

Alte state se dau de ceasul morţii să intre pe piaţa turistică și asta chiar dacă nu prea 
au cu ce. Turcii aduc nisip de carieră în încercarea disperată de a avea plaje atrăgătoare și 
își împânzesc hotelurile cu piscine pentru a nu-i pierde pe turiștii nemulţumiţi de intrările 
deloc line în mare. O cascadă amărâtă este transformată în ditamai obiectivul turistic, unde 
se percepe și taxă de intrare. La noi, Cascada Cailor de la Borșa, pentru care trebuie să stră-
baţi prin sălbăticia naturii, zace uitată de lume. Chiar dacă este considerată a fi una dintre 
cele mai frumoase din România.

Degeaba se cheltuie de la bugetul statului bani grei pentru realizarea unui brad de 
ţară. 1,5 milioane de euro a costat numai campania „Land of choice”, al cărei scop a fost 
promovarea peste hotare a României ca destinaţie turistică și atragerea vizitatorilor străini. 
Străinii nu s-au lăsat impresionaţi și continuă să aleagă alte destinaţii. Serviciile sunt în con-
tinuare de proastă calitate, condiţiile de cazare, tot mizere, preţurile, nejustificat de mari, 
infrastructura, sub orice critică. Și, din păcate, lista „defecţiunilor” nu se încheie aici și nici 
nu se remediază cu alocări de bani pentru promovări turistice. Oricât ar fi reclama de fru-
moasă, dacă produsul e stricat, milioanele de euro se aruncă, practic, aruncaţi pe fereastră.

Magazin Sălăjean, 24 Iunie 2010

Șomer cu pretenţii, nu caut de lucru

Criza economică a constituit un bun prilej pentru a ne da seama ce fel de popor suntem. 
Lăsându-i la o parte pe guvernanţi, care nu au dovedit în cei aproape doi ani de recesiune, nimic 
altceva decât că sunt incompetenţi și neputincioși, nici românul de rând nu s-a lăsat mai pre-
jos și și-a dat și el cu firma în cap, dezvăluindu-și lenea și comoditate în toată splendoarea lor.
De la instalarea crizei, actorii din mediul privat și-au zburat pe capete lucrătorii, astfel că 
numărul șomerilor a ajuns la cote incredibil de mari. O situaţie tristă și chiar dramatică 
pentru unele familii, care s-au trezit că sunt nevoite să trăiască numai din ajutorul de șo-
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maj, și acela asigurat pe o perioadă de cel mult 12 luni. În timp, unele companii au început 
să dea semne de revenire și au scos pe piaţă locuri de muncă vacate. Surpriză! Nimeni nu 
s-a înghesuit. Repetatele tentative ale agenţiilor de ocupare a forţei de muncă au dat chix. 
Nici măcar teama că își vor pierde cele câteva sute de lei reprezentând contravaloarea in-
demnizaţiei de șomaj nu i-a împins pe oameni la bursele locurilor de muncă. Iar cei care 
s-au deplasat, totuși, până la locul acţiunii scot cu nonșalanţă din buzunar o adeverinţă 
de la medicul de medicina muncii prin caredovedesc, vezi, Doamne!, că nu sunt apţi, pe 
moment, de muncă. Ba că-i doare spatele, ba că

Angajatorii care ajung, practic, să alerge disperaţi după personal, se declară învinși de 
legislaţia în vigoare, care le permite românilor să stea bine-mersi acasă și să primească aju-
toare sociale de la stat. de partea leneșilor au trecut și medicii, care, în schimbul unei „mici 
atenţii”, își pun parafa fără ezitare pe certificatul medical. Așa se face că joburile vacante 
puse la dispoziţia șomerilor nu-și găsesc candidaţi luni de zile. Șomerii acuză salariile prea 
mici, preferând să profite din plin de sistemul de protecţie socială generos care le permite 
să nu facă nimic pe banii statului.

Și absolvenţii de studii superioare au renunţat să-și mai caute de lucru în România. 
Într-adevăr, oferta patronilor este infimă în raport cu cea pentru studii medii și profesiona-
le, dar nici pe puţinele posturi libere existente nu se dă vreo bătălie. Absolventul de faculta-
tate reproșează că, întrucât nu are gram de experienţă, nici un angajator nu îi va oferi vreo 
șansă. Așa că alege să nu se streseze, să se bage la un materat, ca s-o mai lungească puţin și 
trăiește fără jenă pe spinarea părinţilor. Și, vorba ceea: doar nu o să accepte orice slujbă, de 
vreme ce are studii superioare!

Magazin Sălăjean, 5 August 2010

Anuarul presei sălăjene 2010



- 187 -

CUPRINS

Cuprins

Bianca Băican . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Imelda Chinţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Fejér László . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Daniela Fizeșan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Gáspár Attila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Vlad Gheorghiţeanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Paul Gorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Daniel Hoblea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Józsa László . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Dr. Kiss László . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Kulcsár Mária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Lakóné Hegyi Éva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
László László . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Marcel Lucaciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Paul Maghiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Máté József  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

Florin Mintaș . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Mihaela Moldovan   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Marius Morar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Adela Mureșan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Daniel Mureșan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Călin Onicaș . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Mihaela Oprea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Ciprian Petran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Ileana Petrean-Păușan   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Flavia Pintea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Daniel Săuca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Szabó Attila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Viorel Varga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Olivian Vădan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Vida Katalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Andreea Vilcovschi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184

Parteneri Gala Presei Sălăjene 2010

Anuarul presei sălăjene 2010



- 188 -

Árkád Anuarul presei sălăjene 2010



- 189 -

Caiete Silvane

70RoadConform

Anuarul presei sălăjene 2010



- 190 -

Graiul Sălajului Anuarul presei sălăjene 2010



- 191 -

Szilágyság

1.Szilágyság/45.
2010. november 12.

www.hhrf.org/szilagysag/

TÁMOGATÁSÁVAL

45.

2010.  november 12.

Ára:  1,3 lej

Elõfizetõknek 1,2 lej

3. oldalon

Közéletünk

5. oldalon

Aktuális

7. oldalon

Ifjúság

6. oldalon

Kettõs állampolgárság

- Az RMDSZ csupán abban az esetben

hajlandó továbbra is részt venni a

kormányzásban, ha adottak a feltételek az

általános társadalmi reform, a decentralizáció

véghezvitelére, beleértve az oktatás reformját

is. A Szövetségnek nem az az érdeke, hogy

kilépjen a kormányból, hanem hogy a koalíció

hatékonyan mûködjön, ez azonban a jelen

pillanatban igen megkérdõjelezhetõ - jelentette

ki Markó Béla miniszterelnök-helyettes

csütörtökön, Bukarestben tartott

sajtóértekezletén. A szövetségi elnök közölte,

elmúlt szombatra, Marosvásárhelyre

összehívta a Szövetségi Állandó Tanácsot

(SZÁT), hogy megvitassák az

Alkotmánybíróság oktatási törvénnyel

kapcsolatos elutasító döntése miatt elõállt

helyzetet, és ezt teszik majd hétfõn az RMDSZ

parlamenti frakciói is: a szervezet csak ezt

követõen vonja le a megfelelõ konklúziókat.

Mint mondta, a helyzet súlyos, a

Szövetség pedig várja az Alkotmánybíróság

indoklását is, hiszen csak ennek ismeretében

hozhat döntést a következõ lépésekrõl.

Közölte: tárgyalt a kormány-, illetve az

államfõvel, akik maguk is keresik a megoldást

az oktatási törvény elutasítása miatt kialakult

helyzetre, értelmezésében azonban a megoldás

adott: a kormányzati többségnek még az õszön

el kell fogadnia a parlamentben a jogszabályt,

ehhez azonban nagyobb fegyelemre,

következetességre van szükség a nagyobbik

kormánypárt részérõl, különösen a

Szenátusban, ahol számbelileg igen törékeny

a koalíciós többség. Ha ez a fegyelem, ez a

többség nem biztosítható, akkor felül kell

vizsgálni az RMDSZ kormányzati szerepét is,

hiszen ebben az esetben nincsen garancia arra

sem, hogy további fontos döntések esetén

megfelelõ parlamenti támogatottsága legyen a

kormánynak. - Nem kívánunk egy olyan

kormány részesei lenni, amely számszerûen

rendelkezik ugyan parlamenti többséggel, a

valóságban azonban kisebbségi kormánynak

bizonyul. Nem veszünk részt egy olyan

koalícióban, amely nem képes megvalósítani

a refornot, belértve a kisebbségi jogok

bõvítését is – szögezte le az RMDSZ elnöke.

Mint fogalmazott, az RMDSZ azért vállalt

kormányzati szerepet, mert hozzá kívánt

járulni az országos gondok megoldásához,

lehetõséget látott arra, hogy egy átfogó

társadalmi reformot hajtsanak végre és

bõvítsék a kisebbségi jogokat is. Amennyiben

a továbbiakban erre adottak a feltételek, akkor

az RMDSZ folytatni fogja a kormányzást,

dacára annak, hogy továbbra is nehéz,

népszerûtlen intézkedéseket kell meghozni-

hangsúlyozta.

Úgy értékelte, az új oktatási törvény

lehetõséget teremtett volna arra, hogy kiiktassák

a kisebbségi oktatást sújtó utolsó diszkriminatív

intézkedéseket, ám a jogszabály nemcsak az

anyanyelvû oktatás, hanem az egész oktatási

rendszer reformja tekintetében is hatalmas

lépésnek bizonyult volna. Markó Béla bírálta a

nagyobbik kormánypárt, valamint az ellenzék

képviselõit és különösen a Szenátus oktatási

szakbizottságának demokrata párti elnökét

amiatt, hogy a testületben immár közel egy fél

éve akadályozzák a törvény elfogadását. Mint

mondta, nem tiszte megmondani a PDL-nek,

milyen személyeket nevezen fontos

szakbizottságok élére, egy azonban biztos:

Nicolae Hardau saját pártja ellen is cselekedett

a törvény elfogadásának akadályozásával. – Az

már végképp minõsíthetetlen, hogy az

alkotmánybírósági döntés hírére, Hardau maga

is megtapsolta saját kormányának kudarcát –

mutatott rá az RMDSZ elnöke.  (Iájékoztató)

Az oktatási törvényt még

az õsszel el kell fogadni

A Magyar Köztársaság

Kolozsvári Fõkonzulátusa

értesíti a Tisztelt Érdeklõdõket,

hogy a kedvezményes

honosítással kapcsolatos

ügyintézésrõl tájékoztatást és

kérelem nyomtatványt a

www.allampolgarsag.gov.hu

honlapon vagy konzuli

ügyfélfogadó helyiségünkben

kinyomtatva találnak.

A 2011. január 1-vel

alkalmazandó módosított 1993.

évi LV. törvény szerinti

ügyintézés rendjével

összefüggésben tájékoztatjuk,

hogy az ügyfelek fogadása

elõzetes regisztráció és idõpont

egyeztetés alapján történik. A

Fõkonzulátus 2010. november

8-tól a 0264-590-561

telefonszámon vagy

személyesen fogadja az

ügyfelek bejelentkezését.

Együttmûködésüket elõre is

köszönjük,

Kolozsvár, 2010. november 8.

Szilágyi Mátyás fõkonzul

Tárgyilagos, realista nemzetpolitikára

van szükség a magyar miniszterelnök

szerint. Orbán Viktor a hatéves szünet után

pénteken Budapesten összeült Magyar

Állandó Értekezleten (MÁÉRT) azt

hangsúlyozta: ma már történelmi tény, hogy

a magyar nemzet túlélte megcsonkítását,

így minden oka megvan arra, hogy a nagy

nemzetek sorába tartozónak tekintse

magát.

 Kiemelte: arról szó sem lehet, hogy a

nemzetpolitikai szempontokat és a

nemzetstratégiai érdekeket alárendeljék a

külpolitika érdekeinek. Éppen fordítva, az

összes külpolitikai kapcsolatot aszerint kell

alakítani, hogy a nemzetstratégiai

felfogásból mi következik.

(Folytatás a 3. oldalon)

MÁÉRT a magyar máért

Közlemény

A Magyar

Köztársaság

Kolozsvári

FõkonzulátusaKÖZLEMÉNY

A koalíciónak elemeznie kell az

eddigi kormányzati tevékenységet, és

meg kell fogalmaznia a további

prioritásokat. Csakis akkor tudjuk a

továbbiakban vállalni a

kormányzati részvételt, ha garancia

lesz arra, hogy a parlamenti többség

mûködõképes.

Lapzárta

Alapos változtatáson esett át az

oktatási törvény a szenátusban.

A kormány által kidolgozott

verzió szerint jövõtõl 10 osztály

lett volna kötelezõ, azonban a

szenátusban módosított verzió

szerint 12 évig kell a diákoknak

iskolába járniuk.

Beindúlt az

építkezés

,,Az Építjük Erdélyt nagyon jó

kezdeményezés, remélem, hogy meglesz

a hozadéka, hiszen végsõ soron errõl

szólnak az ilyen képzések.

Tapasztalataim szerint ezer embert kell

kiképezni ahhoz, hogy húszat

hasznosítsunk”- vélekedett a tréner.

A magyar állampolgárság

megszerzése nem jelenti

automatikusan a magyar útlevél

megszerzését. A magyar útlevél

igénylésének elõfeltétele a

magyar állampolgárság, tehát az

útlevelet csak akkor lehet

igényelni, ha a kérelmezõ már

magyar állampolgár (megkapta a

honosítási okiratot és letette az

esküt).

Alapítási év 1883 X . évfolyamX
Közéleti, közművelődési hetilap

Új sorozat

Szilágyság
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Adevărul de Seară

www.adevarul.ro

După Ziua Cetăţii, de sâmbătă, firma OMS va începe lucrările la canalizare pe Bulevardul 
Mihai Viteazul. Acestea ar trebui finalizate până la sfârşitul anului.  PAG 4

DISCONFORT

Centrul municipiului Zalău 
se transformă în şantier

Zalău
Marţi, 27 iulie 2010

TIRAJ TOTAL: 537.700. TIRAJ LOCAL: 6.000. NR. 53 630. 16 PAGINI

VREMEA

LA NOAPTE: 10°C

MÂINE: 21°C

 Sălăjenii care-şi fac cumpărăturile în Activ Plazza, singurul 
mall din judeţ, pot să-şi lase copiii la etajul III al clădirii, la un 
loc de joacă amenajat recent de administratorul clădirii. Pen-

tru 30 de minute de joacă pe tărâmul „Prichindeilor”, părinţii 
vor trebui să plătească 6 lei, iar pentru fiecare 15 minute în 
plus, vor fi taxaţi cu încă 3 lei. TEXT ŞI FOTO: PAUL MAGHIU

ASTĂZI, ORA 12.00 Părinţii la shopping, copiii la joacăAAA

Numai împreună cu ziarul „Adevărul“ Numai împreună cu ziarul „Adevărul“

Mâine dimineaţă Joi, ai carte:
Jules Verne
„Copiii căpitanului Grant“, vol. II

„La răsărit  
de Eden“, vol. I  

- John SteinbeckI

TRANSILVANIA
Sport extrem: 
sar în cap  
de pe un pod!

Un grup de tineri din Satu 
Mare îşi riscă viaţa sărind 
în gol 20 de metri de pe un 
pod de fier în râul Someş. 

 PAG 6

SĂNĂTATE
Medicamente 
contraindicate 
înainte de plajă

Unele pastile sau remedii 
pot provoca erupţii cuta-
nate, dacă sunt administrate 
înainte de expunerea la 
soare.  PAG 12

SPORT
Dezinteres total 
pentru meciul 
Urziceniului

Unirea Urziceni - Zenit 
Sankt-Petersburg va avea 
loc astăzi, de la ora 20.30, 
iar partida nu va putea fi 
urmărită la televizor.  

 PAG 8-9

ZALĂU
Controalele nu-i 
sperie pe cei  
cu handicap

Verificările efectuate în 
Sălaj în rândul beneficiarilor 
de pensii de  invaliditate şi 
indemnizaţii de handicap 
nu-i sperie prea tare pe 
sălăjeni.  PAG 3
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Magazin Sălăjean

Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate
Nr. 143 (3.293) Miercuri, 28 iulie 2010 www.magazinsalajean.ro 12 pagini - 1,5 lei

Telefon:
0260 611364
0260 616807

Citeşte astăzi ştirile de
mâine!

Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru

Site-ul cu ştiri
în timp real,

alături de informaţiile
din ediţia tipărită.

Nu citi
mâine ce poţi citi azi!www

.mag
azin

salaj
ean.

ro
www

.mag
azin

salaj
ean.

ro

pagina 2

"Aşa cum ne aşteptam, <<purgatoriul>> din deconcentrate continuă. Pentru că are o altă apartenenţă politică decât cei aflaţi
la guvernare, un coleg de-al nostru a fost suspendat, din nou", a declarat preşedintele PNL Sălaj, Radu Căpîlnaşiu, ieri,
în cadrul unei conferinţe de presă. În fond, este vorba de directorul adjunct al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură Sălaj, Vaida Bela, care a fost demis din funcţie zilele trecute.

Căpîlnaşiu cere oprirea
"masacrului" din deconcentrate

• 1 sistem Home Cinema
• 1 Blu Ray Player
• 1 Dvd Player
• 5 abonamente trimestriale la Cinema "SILVANIA"

Sponsor:
Magazinele Conti

Pentru a intra votul tău în concurs, vizionează un
film la Cinema Silvania, în perioada menţionată.
(biletul tău va fi introdus în urnă)

În perioada 25 iunie - 15 septembrie,În perioada 25 iunie - 15 septembrie,
votează săptămânal filmul preferatvotează săptămânal filmul preferat
pe www.magazinsalajean.rope www.magazinsalajean.ro
şi poţi câştiga:şi poţi câştiga:

Partener media:
Magazin Sălăjean

pagina 3

pagina 3

În sprĳinul salvării şi al pompierilor, forţe care vor trebui
să intervină în eventualitatea unor dezastre petrecute la
nivelul Zalăului, vor sări şi reprezentanţii proaspăt
înfiinţatului Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
(SVSU). Acest compartiment va desfăşura activităţi de
îndrumare şi control pentru prevenirea riscurilor
producerii unor situaţii de urgenţă şi va fi format din
patru echipe de specialitate, a câte trei persoane fiecare:
echipa de înştiinţare-alarmare, echipa sanitar-veterinară,
echipa de evacuare şi echipa de suport logistic.

Zalăul va avea Serviciu
Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă

pagina 3

pagina 12

Firmele şi instituţiile din judeţ încep să fie tot mai
interesate de afacerile cu energie regenerabilă. Dacă în
2009, la nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
(APM) Sălaj nu a fost depus niciun proiect privind
promovarea energiei verzi, de la începutul anului şi până
în prezent, numărul iniţiativelor de acest gen a ajuns la
patru, a anunţat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă,
Aurica Grec, directorul instituţiei.

Porcii cehanilor vor
produce energie electrică

Zeci de gospodării din localitatea Crasna au fost
inundate, pentru a doua oară în doar 48 de ore, în urma
precipitaţiilor abundente căzute marţi dimineaţa.
Pericolul i-a pândit pe săteni şi după ce apele râului
Crasna au depăşit, în jurul amiezii zilei de ieri, cu peste
30 de centimetri cota de inundaţii.

Sătenii din Crasna, loviţi
din nou de inundaţii

Sălăjeancă găsită
spânzurată într-un spital
din judeţul Cluj
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Sălăjeanul

w w w. s a l aj e a nu l . ro     •     E d i ţ i a  I   •   A nu l  V I     •     Nr.  169 0   •  Lu n i ,  8  noiembrie  2 0 1 0   •  1 2  pagi n i   •   P re ţ   1 , 5    L e i

PUBLICITATE

- ÎNGRIJIRE PRIVATĂ 
LA DOMICILIU PERSOANE

VÂRSTNICE

- TRATAMENTE LA DOMICILIU
Informaţii  puteţi obţine la numerele

de telefon 0744 607475 sau 0744 607476 şi la sediul unităţii 
situat în Zalău, Str. Sf.Vineri, nr.10/A.

NOU!
CENTRU PRIVAT DE ÎNGRIJIRE 

PERSOANE VÂRSTNICE „SF. VINERI” 

Puterea mută răfuiala
în curtea sindicatelor

Aproape şase ani de conducere sub Traian Băsescu, respectiv de
PDL sub oblăduirea aceluiaşi personaj politic, au însemnat pentru
societatea românească un nesfârşit şir de răfuieli şi lupte între
categorii sociale, între profesii şi clase sociale.                                                                                                                  

CURSURI DE CALIFICARE
*Ospătar (chelner) vânzător în unităţid e
alimentaţie Preţ: 400 lei
*Bucătar Preţ: 400 lei
*Cofetar Preţ: 370 lei
*Patiser Preţ: 370 lei
*Brutar Preţ: 370 lei
*Lucrător în comerţ Preţ: 300 lei
*Administrator pensiune 
turistică Preţ: 700 lei
*Cameristă Preţ: 370 lei
*Coafor Preţ: 2200 lei
*Manichiurist, pedichiurist Preţ: 1000 lei
*Agent de curăţenie clădiri
şi mijloace de transport Preţ: 350 lei

*Lucrător poligraf Preţ:400 lei
*Lucrător în confecţii Preţ:400 lei
*Lucrător în tricotaje Preţ:400 lei
*Tapiţer Preţ: 400 lei
*Lucrător în industria 
ceramicii Preţ:400 lei
*Lucrător în structuri pentru
construcţii Preţ:500 lei

*Lucrător în izolaţii Preţ: 500 lei
*Lucrător în tâmplărie Preţ: 500 lei
*Dulgher, tâmplar, parchetar Preţ: 500 lei
*Tâmplar universal Preţ: 500 lei

*Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi
mase plastice Preţ: 500 lei
*Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi
de gaze Preţ:500 lei
*Zidar, pietrar, tencuitor Preţ:500 lei
*Fierar betonist, montator 
prefabricate Preţ:500 lei
CURSURI DE SPECIALIZARE
*Management Preţ: 450 lei
*Auto-dezvoltare 
profesională Preţ: 450 lei
*Şef sală restaurant Preţ: 800 lei
*Bucătar şef Preţ: 800 lei
*Barman Preţ: 250 lei
*Stilist protezist unghii
(unghii tehnice) Preţ:800 lei
*Tehnician maseur Preţ: 1600 lei
CURSURI DE PERFECŢIONARE
*Inspector în domeniulsănătăţii 
şi securităţii în muncă Preţ:400 lei
*Inspector de specialitate 
protecţia muncii Preţ: 400 lei
*Formator Preţ:450 lei
*Cadru tehnic cu atribuţii PSI Preţ:550 lei
CURSURI DE INIŢIERE
*Inspector protecţie civilă Preţ: 550 lei

PUBLICITATE

Plata cursurilor se poate face în rate. Certificatele de calificare acordate la finalul cursului sunt
însoţite de un supliment descriptiv cu toate competenţele profesionale avizate de MMSSF şi
MEC. Certificatele sunt recunoscute şi în Uniunea Europeană, prin aplicarea Apostilei de la

Haga. Elevii şi studenţii beneficiază de 10 la sută reducere din preţul cursului. 

Informaţii şi înscrieri la sediul nostru pe str.Gh.Lazăr, nr.2, în incinta Socom Viitorul, etaj.3
Tel. 0730 077491, 0741514104 tel/fax: 0260 613433.

organizeazã

ADMINISTRAŢIE

Prefectul a supervizat
trasarea hotarelor

»» pagina 2

ACTUALITATE

Tentativă de jaf la
Bocşa
Trei persoane mascate au
spart sediul sucursalei CEC
Bocşa. Aceştia nu au reuşit să
fure nimic, poliţia fiind alertată
de către un localnic.

»» pagina 3
ACTUALITATE

Indemnizaţiile de
creştere a copilului,
verificate!
Peste 2.200 de dosare ale
beneficiarilor indemnizaţiei
pentru creşterea copilului din
judeţ vor fi verificate în această
perioadă.  

»» pagina 6
ACTUALITATE

Demisia se lasă
aşteptată
Dr. Ioan Cordea nu se lasă dus
de la şefia Serviciului Judeţean
de Ambulanţă Sălaj, cu toate că
însuşi prefectul Vegh
Alexandru i-a cerut demisia.

»» pagina 7
»» pagina 2
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Sportul Sălăjean

PRIMUL ZIAR DE SPORT DIN S}LAJ  ANUL V  Nr. 219  14 - 20 aprilie  Apare miercurea  20 pagini  Pre[: 1.5 lei

|imleu Silvaniei

Tel.: 0360 - 814.152

CTG&CO SRL

unic produc]tor de mobilier

serie \i comand]

GLC

certified

ISO 9001

Plata 'n rate!

Prinde oferta

lunii APRILIE

luni - vineri:

9.00 - 19.00

s`mb]t]:

9.00 - 14.00

|imleu Silvaniei,

str. 1 decembrie 1918 nr. 46

(vizavi de Colegiul ^Simion B]rnu[iu )̂

Mobil:   0740 - 622.686;

  0743.785.005

Tel./fax: 0260 - 677.066;

www.ctg-mobilier.ro

O
R

A
R

Transport \i

montaj gratuit

    Nou!

�Jaluzele ondulate, semiondulate,

valuri, eclips

�Rolete din p`nz] (diferite culori \i design)

Putem

deveni

campioni

'nc] de la

Zal]u!

CS Remat a c`\tigat de o manier]

categoric] toate partidele

disputate 'n primele dou] turnee

ale play-off-ului Diviziei A1 \i se

'ndreapt] cu pa\i repezi spre un

titlu, a c]rui soart] poate fi

stabilit] chiar la finele s]pt]m`nii,

la poalele Mese\ului

Putem

deveni

campioni

'nc] de la

Zal]u!

Putem

deveni

campioni

'nc] de la

Zal]u!

Putem

deveni

campioni

'nc] de la

Zal]u!

Putem

deveni

campioni

'nc] de la

Zal]u!

Putem

deveni

campioni

'nc] de la

Zal]u!

Putem

deveni

campioni

'nc] de la

Zal]u!

Putem

deveni

campioni

'nc] de la

Zal]u!

Putem

deveni

campioni

'nc] de la

Zal]u!

�

Pagina 2

Am]nunte 'n

pagina 10Servicii de cea mai bun] calitate

Organiz]m

NUN{I DE

NOAPTE

www.sportulsalajean.ro

Noul site al ziarului, mai aproape de

to[i iubitorii sportului

EXCLUSIV!

Transmisiuni LIVE-TEXT de la cele mai

importante evenimente ale s]pt]m`nii

Anuarul presei sălăjene 2010
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PARTENERI
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PARTENERI
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