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Anuarul Presei Sălăjene şi Gala Presei Sălăjene merg mai departe, ca iniţia-
tive ale Asociaţiei Jurnaliştilor din Sălaj, organizate şi în acest în parteneriat cu 
Consiliul Judeţean Sălaj şi Primăria municipiului Zalău. Le mulţumim tu-
turor pentru sprijinul acordat,  sponsorilor principali – Michelin România şi 
TenarisSilcotub -, prietenilor noştri mai vechi sau mai noi, mai mult sau mai 
puţin vizibili.

Faţă de ediţiile trecute, din păcate starea presei nu s-a îmbunătăţit. Calitatea 
jurnalismului este sufocată de intruziunile politicului şi ale patronatelor de tot 
felul, cât şi de „aşteptările” publicului, mai „tabloide” ca niciodată. Presa „de ca-
litate” aproape că şi-a dat duhul, şi nici printul nu se simte mai bine. Dincolo de 
aceste realităţi, merită să avem încredere în profesioniştii – câţi mai există – din 
media. Societatea românească are nevoie, mai acut poate ca altădată, de profesi-
onalism şi în mass-media, de cultivarea „gustului” pentru seriozitate şi respect 
pentru reguli şi norme.

Daniel SĂUCA
Preşedintele Asociaţiei Jurnaliştilor din Sălaj

Consiliul Judeţean Sălaj continuă parteneriatul de succes cu Asociaţia 
Jurnaliştilor din Sălaj, parteneriat concretizat prin editarea şi tipărirea Anuarului 
Presei Sălăjene, organizarea Galei Presei Sălăjene şi, în acest an, pentru prima 
dată, organizarea unui concurs dedicat gazetarilor sălăjeni având ca scop pro-
movarea judeţului nostru. Prima ediţie a concursului este promiţătoare, aşa că 
suntem dispuşi să continuăm acest proiect. Sălajul merită – şi prin aportul jur-
naliştilor locali – o promovare mai susţinută şi mai eficientă. Altfel, rămânem 
încrezători că, prin respect reciproc şi profesionalism, administraţia publică şi 
mass-media sălăjeană pot construi proiecte şi programe care să ne asigure măcar 
confortul informării corecte. Succes!

Tiberiu MARC,
Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj

CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ
p-ţa 1 Decembrie 1918 nr. 12, Zalău, cod 450058, jud. Sălaj





Anuarul presei sălăjene 2012 • 5

Special: Un zălăuan, în poarta 
campioanei CFR Cluj!
Zălăuanul Cristian Man joacă de trei ani la CFR Cluj şi a fost introdus de 
Ioan Andone pe lista B a lotului campioanei României, pentru meciurile 
din Liga Campionilor!

 
Zălăuanul Cristian Man joacă de trei ani 

la  CFR Cluj şi a fost introdus de Ioan Andone 
pe lista B a lotului campioanei României, pen-
tru meciurile din Liga Campionilor! Chiar 
dacă judeţul nostru are puţini fotbalişti care 
joacă la nivelul primelor eşaloane ale ţării, ca-
lităţile pe care fiecare le posedă, dar mai ales 
modul cum se pregătesc sunt demne de apre-
ciat. Ei bine, aici putem să-l includem şi pe 
tânărul portar zălăuan - Cristian Man, care se 
află la CFR Cluj de mai bine de trei sezoane. 
Nu a apucat să joace încă pentru prima echipă, 
dar este om de bază la echipa secundă, ce evo-
luează în Liga a IV-a Cluj. Man apără cu suc-
ces şi poarta juniorilor republicani, iar evoluţiile sale au atras atenţia chiar şi an-
trenorului Ioan Andone, care l-a inclus pe lista B a lotului campioanei României, 
pentru meciurile din Liga Campionilor! Tot din lista B mai fac parte alţi doi 
jucători tineri, pe care „Ando” mizează că pot fi soluţii pentru Liga Campionilor, 
fiind vorba de Sergiu Buş şi Alexandru Păun. Cei trei pot evolua oricând la me-
ciurile de Champions League, dacă antrenorii îi vor solicita. Însă, până atunci, ei 
se pregătesc cot la cot atât cu echipa mare, cât şi cu juniorii sau echipa secundă. 
Revenind la portarul nostru, să spunem că el a evoluat CFR Cluj în amicalul 
de săptămâna trecută, cu Sănătatea, încheiat 1 - 1. Din lotul echipei feroviare au 
făcut parte vedete precum Maftei, Panin, Kivuvu, Hora, Lignani - Godfred sau 
Celestino, jucători care nu au prins lotul de Liga Campionilor! Tânărul portar 
vrea să rămână la fel de muncitor şi este sigur că, într-o zi, va apăra poarta campi-
oanei CFR, chiar într-un meci de Liga Campionilor. „Pentru mine a fost o onoa-
re, când am aflat că voi face parte din lista de Liga Campionilor. Eu mă pregătesc, 

ionuŢ costinaş
Sportul Sălăjean
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în continuare, şi va veni şi rândul meu să ajung să evoluez pentru echipa mare. 
Deocamdată, sunt la juniorii republicani şi la echipa secundă, iar pentru mine ar fi 
ceva de vis, măcar, să am ocazia să merg cu echipa mare la un meci de Ligă”, ne-a 
declarat zălăuanul Cristian Man. 

 
Cristian Man: „De la fiecare portar al CFR-ului am lucruri de învăţat”
  Campioana României a avut şi are, în continuare, portari cu experienţă atât 

din ţara noastră cât şi din străinătate. Titularul de drept este Mario Felgueiras, 
iar în lot mai sunt Mihai Mincă, Eduard Stăncioiu şi Nuno Claro, însă ultimul 
este în conflict cu conducerea echipei din Gruia. Zălăuanul nostru a şi participat 
la câteva antrenamente cu portarii campioanei şi speră ca, într-o zi, să-i ia locul 
portughezului Mario Felgueiras. „Am fost la antrenamentele echipei mari chiar şi 
în sezonul trecut, când m-am pregătit alături de Beto. A fost ceva nemaipomenit. 
De la fiecare portar al CFR-ului am lucrui de învăţat”, a precizat zălăuanul. Până 
să ajungă în lotul CFR-ului, Cristian Man a început fotbalul la Viitorul Zalău, 
după care s-a transferat la LPS Banatul Timişoara. La un turneu final al juniorilor 
C a impresionat şi automat a intrat în vederile grupării din Gruia. De aproape trei 
ani, se află la echipa clujeană însă nu uită de unde a plecat, fapt pentru care ţine 
să-i mulţumească managerului de la CS Viitorul Zalău - Daniel Sabou. „La CS 
Viitorul am început fotbalul şi nu pot decât să-i mulţumesc domnului Sabou, 
pentru că m-a sprijinit şi a avut mereu încredere în mine”, a adăugat portarul 
CFR-ului. Chiar dacă încă nu a prins lotul pentru Liga Campionilor, Cristian 
Man s-a bucurat în faţa televizorului la victoria feroviarilor de la Braga. „CFR a 
făcut un meci bun şi cred că are şanse să prindă locul doi în grupă”, este de părere 
tânărul goal-keeper. Să mai spunem că, în anul 2006, un alt portar zălăuan a făcut 
parte din echipa CFR-ului, este vorba de Claudiu Băican, care la vremea respec-
tivă avea mai puţin de 18 ani.  

 
Daniel Sabou – manager CS Viitorul Zalău: „Sunt încântat să aud că 

Man face parte din lotul lărgit al campioanei, pentru Liga Campionilor”
  Fără falsă modestie, CS Viitorul Zalău este clubul din Sălaj, care a dat spre 

fotbalul mare cei mai mulţi jucători. Pe lângă Cristian Man, aici îi putem aminti 
pe Vlad Morar, Răzvan Moisi, Ionuţ Mureşan, Raul Silaghi, Bodiş Norbert şi 
mulţi alţi jucători, care joacă la echipe importante. Drept dovadă că la clubul 
condus de Sabou se face treabă, iar CS Viitorul este o rampă de lansare pentru 
fiecare jucător, aşa cum precizează managerul Daniel Sabou: „La noi a început 
fotbalul şi prima dată a evoluat pe teren, după care s-a reprofilat în poartă. Am 
văzut că are nişte calităţi bune şi a confirmat, după care l-am dat la campioana 
ţării – LPS Banatul Timişoara. De acolo a făcut pasul spre CFR Cluj şi nu pot 
decât să fiu încântat să aud că face parte din lotul lărgit al campioanei, pentru Liga 
Campionilor. Fiecare echipă are un merit deoarece a clădit la formarea jucătoru-
lui. Îi urez multă baftă şi sper să ajungă la echipa mare a CFR-ului”.
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Iuliu Mureşan – preşedinte CFR Cluj: „Cristi Man a făcut un salt, 
iar, în cel mult un an, îl văd în lotul echipei mari!”  

 Până şi preşedintele campioanei CFR Cluj are cuvine de laudă la adresa tâ-
nărului portar. Conducătorul echipei din Gruia îl vede pe Cristian Man, în cel mai 
scurt timp în lotul echipei mari! „Este un tânăr de perspectivă, care a avut un salt 
important în ultimul an. Acum joacă la juniori şi la echipa a II-a, dar este în vederile 
echipei mari de vreme ce a fost trecut pe lista B a lotului pentru Liga Campionilor. Ne 
bucură faptul că în lot avem un portar tânăr, pe care în cel mult un an îl văd făcând 
parte din echipa mare”, a declarat pentru Sportul Sălăjean, Iuliu Mureşan.

 
 Ioan Andone – antrenor CFR Cluj:  „Cristi Man are o perspectivă 

frumoasă”  
 Chiar înainte cu câteva zile de meciul de la Braga, Ioan Andone s-a decis 

asupra listei B, pentru Liga Campionilor. Surprinzător, „fălcosul” a apelat la trei 
jucători tineri printre care şi zălăuanul Cristian Man. Pe dinafară au rămas jucă-
tori precum Maftei, Hora, Panin, Kivuvu, dar şi mulţi alţi fotbalişti importanţi. 
Tehnicianul, care miercurea trecută a apucat să antreneze pentru prima dată în 
Liga Campionilor, îi prevede un viitor bun fostului portar de la Viitorul şi speră să 
ajungă în echipa mare a CFR-ului. „E un băiat bun, care are o perspectivă frumoa-
să. Eu sper să ajungă în lotul echipei mari, însă totul depinde de el. Deocamdată în 
lot sunt trei portari, dar nimeni nu este de neînlocuit”, a declarat pentru Sportul 
Sălăjean, Ioan Andone. 



Vlad Morar - „lupul galben” cu suflet de „câine roşu”: 

„Vreau să marchez minim 10 goluri 
pentru Petrolul!”
După ce a evoluat cu Universitatea 
Cluj în prima ligă, tânărul sălăjean 
s-a alăturat „legiunii” clujene de la 
Ploieşti, unde s-a format o super- 
echipă, care ţinteşte chiar titlul

Cu toate că judeţul Sălaj nu 
are echipă nici măcar la nivelul 
Ligii a II-a, ne bucurăm totuşi că 
suntem reprezentaţi la cel mai 
înalt nivel din România, de câţiva 
jucători originari din judeţul Sălaj. 
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Unul dintre aceştia este Vlad Morar, care în vară a lăsat Universitatea Cluj pen-
tru proiectul îndrăzneţ de la Petrolul Ploieşti. Fostul finanţator al Universităţii 
Cluj, Florian Walter a mutat mai bine de jumătate din echipă la Ploieşti, printre 
jucători aflându-se şi Vlad Morar, originar din comuna Crişeni. Până în prezent, 
talentatul jucător a „bifat” patru goluri în prima ligă, iar reuşita din sezonul trecut 
din partida cu Sportul Studenţesc a fost clasată pe locul doi în topul celor mai 
frumoase goluri! Fotbalistul sălăjean se vede împlinit, după ce a ajuns în prima 
Ligă pe vremea când avea doar 17 ani. A debutat cu gol în partida cu Universitatea 
Craiova din urmă cu două sezoane, iar spre finele sezonului trecut a reuşit alte 
goluri importante în poarta celor de la Dinamo, Sportul Studenţesc sau Voinţa 
Sibiu. Despre aceste reuşite şi multe altele despre fotbalistul sălăjean, puteţi să 
vedeţi într-un amplu interviu realizat de ziarul Sportul Sălăjean. 

 „Visul oricărui fotbalist este să ajungă la cel mai înalt niVel”

 Reporter: Vlad, ai plecat de câţiva ani de pe meleagurile sălăjene 
şi ai ajuns în Liga I. Cum te simţi să joci pe prima scenă a fotbalului 
românesc?

Vlad Morar: Visul oricărui fotbalist este să ajungă la cel mai înalt nivel. 
Mă bucur că am reuşit să fac pasul spre prima Ligă şi sper să fiu în continuare 
serios şi să mă pregătesc la fel ca şi până acum. Am jucat la Universitatea Cluj, 
unde m-am simţit foarte bine, iar acum sunt la Petrolul Ploieşti, unde există un 
proiect îndrăzneţ. Atât „U”, cât şi Petrolul Ploieşti, sunt două echipe cu tradiţie în 
fotbalul românesc. Nu pot să fiu decât onorat că am ocazia să joc pentru o nouă 
echipă de top de la noi din ţară.

Rep.: Ai început fotbalul la Juventus Crişeni, după care ai evo-
luat pentru Viitorul Zalău. Cum a fost perioada petrecută la echipele 
sălăjene?

V.M.: Ca în orice domeniu trebuie să începi de jos. Am început fotbalul la 
juniorii de la Crişeni, fiind îndrumat de tatăl meu, care de fiecare dată m-a susţi-
nut. După aceea, am plecat la Viitorul Zalău, unde am avut multe de învăţat. Am 
făcut pasul spre alte cluburi importante de juniori şi prin multă muncă am ajuns 
şi în Liga I. Perioada junioratului a fost una frumoasă pe care nu o uită niciun 
fotbalist. 

„Datorită tatălui meu şi a lui Daniel sabou am ajuns la un niVel riDicat”

 Rep.: Ce poţi spune despre antrenorii pe care i-ai avut când erai 
junior? Cum te-au influenţat?

V.M. : După cum am spus, datorită tatălui meu m-am apucat de fotbal. Pot 
spune că şi datorită lui Daniel Sabou am ajuns la un nivel ridicat, deoarece la 
Viitorul Zalău am învăţat cu adevărat tainele fotbalului. De la fiecare antrenor 
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am avut de învăţat câte ceva. Fiecare m-a îndrumat spre drumul cel bun şi nu pot 
decât să le mulţumesc.  

Rep.: În chiar primul tău joc din Liga I ai şi marcat. Te-ai aşteptat 
la un astfel de debut?

V.M.: Nu m-aş fi aşteptat să marchez chiar la primul meu meci în Liga I, 
însă la vremea respectivă am profitat de şansa care mi-a fost acordată. Am fost 
foarte fericit şi am primit felicitări din partea tuturor colegilor şi apropiaţilor.

Rep.: Cum împaci fotbalul cu şcoala?
V.M.: Este destul de greu, deoarece la acest nivel fotbalul are prioritate. Am 

terminat cu liceul şi acum o să urmez cursurile unei facultăţi. Încă nu m-am de-
cis, dar, cel mai probabil, voi alege Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. O să iau 
o decizie împreună cu părinţii mei.

 „clauDiu niculescu mi-a Dat încreDere şi nu pot Decât să-i mulţumesc”

 Rep.: Spre finalul sezonului trecut ai traversat o perioadă foarte 
bună cu trei goluri importante. A contat faptul că antrenorul ţi-a dat 
încredere?

V.M.: Am muncit foarte mult la antrenamente şi rezultatele s-au văzut. 
Claudiu Niculescu mi-a dat încredere şi nu pot decât să-i mulţumesc. Şi colegii 
m-au susţinut şi m-au încurajat de fiecare dată, fapt pentru care m-am ambiţionat 
şi am reuşit să marchez în continuare goluri importante pentru Universitatea Cluj. 

Rep.: Totuşi, al doilea tău gol în prima ligă a fost în poarta lui 
Dinamo, echipă pe care o simpatizai de mic copil. Ce ai simţit în mo-
mentul când ai marcat?

V.M.: Când ajungi la acest nivel, eşti profesionist şi nu mai contează dacă ai 
simpatizat sau nu, în trecut, o echipă. Am intrat şi am reuşit să marchez un gol 
important pentru Universitatea, care a plecat cu un rezultat pozitiv din Ştefan cel 
Mare. A fost o bucurie imensă, deoarece după ce am marcat în poarta Craiovei, 
al doilea gol în Liga I a fost în poarta lui Dinamo.

 
„la «U» cluj m-am lansat în fotbalul mare”

Rep.: Cum caracterizezi perioada petrecută la „U” Cluj?
V.M.: Pot să spun că „U” Cluj m-a lansat în fotbalul mare. A fost o perioadă 

frumoasă petrecută la Cluj, în care am cunoscut multe satisfacţii ca fotbalist. Le 
mulţumesc tuturor celor de acolo, domnului Walter, antrenorilor şi, în special, 
suporterilor. Toţi m-au susţinut şi mi-au dat încredere. 

Rep.: Revenind la prezent, acum evoluezi pentru Petrolul Ploieşti. 
De ce ai ales să pleci la echipa „lupilor galbeni”?

V.M.: Domnul Walter mi-a făcut o ofertă să vin la Petrolul Ploieşti. Am 
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analizată, împreună cu familia mea, şi am luat hotărârea de a veni aici.

Rep.: A contat faptul că de la Universitatea a plecat la Ploieşti şi 
finanţatorul Florian Walter?

V.M.: În mod cert a contat şi mutarea finanţatorului, dar mai ales că de la 
Universitatea au plecat la Ploieşti mai mulţi jucători valoroşi. Împreună formăm 
o echipă puternică, care va avea un cuvânt de spus în acest sezon.

„Vreau să marchez minim 10 goluri pentru petrolul, în acest sezon!”

Rep.: Ce îţi doreşti cu noua ta echipă?
V.M.: La fel ca şi Universitatea Cluj, şi Petrolul este o echipă de top din 

România. S-au făcut transferuri importante şi ne gândim să terminăm campiona-
tul în primele patru locuri. Acesta este şi obiectivul nostru. Noi ne gândim chiar 
la titlu, însă va fi foarte greu din primul sezon, dar nu imposibil. Personal, vreau 
să-mi ajut echipa şi când se va apela la serviciile mele să dau totul pe teren şi să 
marchez cât mai multe goluri. Îmi propun să marchez minim zece goluri pentru 
Petrolul, în acest sezon!

Rep.: Faci parte şi din loturile naţionale. Cum te simţi când îmbraci 
tricoul echipei naţionale?

V.M.: Pentru orice fotbalist este o mândrie să îmbrace tricoul echipei naţi-
onale. Eşti împlinit când vezi că joci şi dai totul pentru România. Pe viitor, îmi 
doresc să fac pasul chiar spre echipa mare a României. Acesta este şi visul unui 
fotbalist. Te simţi cu adevărat împlinit când ajungi acolo.

 „De la aDrian mutu aş copia lucrurile bune, cele cu care a ieşit în 
eViDenţă pe terenul De fotbal”

Rep.: Eşti văzut ca noul Mutu de către preşedintele Ligii 
Profesioniste de Fotbal. Ce poţi spune despre complimentul făcut de 
către şeful Ligii?

V.M.: Îi mulţumesc domnului Dumitru Dragomir pentru complimentele 
făcute, dar sper să rămân cu picioarele pe pământ şi să mă pregătesc în continua-
re. Vreau să copiez ce e bun de la fiecare fotbalist. Spre exemplu, de la Adrian 
Mutu aş copia lucrurile bune, cele cu care a ieşit în evidenţă pe terenul de fotbal. 
Orice altă activitate, care nu ţine de fotbal, nu vreau să o iau în considerare. 

 
„mi-ar place să joc pentru real maDriD, Dar DeocamDată sunt la 

petrolul”
Rep.: Ai avut oferte importante de la cluburi din străinătate, în spe-

cial din Serie A, de la Genoa şi Parma. În ce campionat din străinătate 
ţi-ar plăcea să evoluezi?
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V.M.: Am avut oferte importante când eram la Ardealul Cluj, şi eram dorit 
de echipe din Serie A. Îmi place foarte mult campionatul din Spania şi mi-ar pla-
ce să evoluez la Real Madrid. Însă, deocamdată sunt la Petrolul Ploieşti şi vreau 
să-mi fac treaba cât mai bine aici. 

Rep.: Care este modelul tău ca fotbalist?
V.M.: Îmi place foarte mult Cristiano Ronaldo, este un jucător complet care 

are reale calităţi şi este un model pentru cei tineri.

Rep.: Ce-ţi place să faci în timpul liber?
V.M.: În timpul liber prefer să mă odihnesc, să mă relaxez. Ascult muzică, 

mă uit la filme şi mai vizionez meciuri la TV. Genul de muzică preferat este 
house.

„mi-ar plăcea ca fc zalău să promoVeze măcar în liga a ii-a”

Rep.: Ai un mesaj pentru iubitorii fotbalului din Sălaj?
V.M.: Iubitorii fotbalului din Sălaj şi din Zalău ar merita o echipă de fotbal, 

măcar în Liga a II-a. Mi-ar plăcea ca FC Zalău să găsească câţiva sponsori şi să 
promoveze în Liga a II-a. Fotbalul este iubit în Sălaj, însă din păcate nu avem 
echipe la un nivel superior.

Rep.: Ce sfaturi ai pentru juniorii mai tineri, care acum te văd ca pe 
un mic idol?

V.M.: Prin multă muncă şi seriozitate pot ajunge la acest nivel. Sigur, este 
nevoie şi de un pic de noroc la fel ca în orice domeniu, dar prima dată trebuie să 
te pregăteşti şi să fii foarte serios. Fiecare are la un moment dat o şansă de care 
trebuie să profite.



Nimănui nu îi pasă de trofeele 
Elcondului!?
Trofeele şi diplomele se regăsesc undeva într-o vitrină care este ampla-
sată la o societate care nu are nimic în comun cu voleiul

 
 În trecut, voleiul se mânca pe pâine la Zalău, la fel cum se întâmplă şi la 

ora actuală, când Remat face legea în competiţia internă. Ei bine, şi atunci exista 
o super echipă la poalele Meseşului, care dădea ora exactă în voleiul românesc, 
este vorba de Elcond Zalău. De trei ori consecutiv, Elcond s-a încoronat campi-
oană, în anii 1997, 1998 şi 1999, în acest timp Elcond trecându-şi în palmares şi 
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Cupa României. Din păcate, trofeele obţinute de marea echipă a Zalăului sunt 
lăsate la voia întâmplării, acestea regăsindu-se într-o vitrina amplasată pe holurile 
Companiei de Apă Someş, societate care nu are nimic în comun cu voleiul.

La vremea respectivă, clubul nu avea un sediu propriu, astfel toate trofeele 
cucerite de Elcond au fost depozitate la Compania de Apă Someş, unde era di-
rector Mircea Ghiurco, fostul preşedinte al echipei. Ei bine, timpul a trecut, iar 
Ghiurco a plecat din cadrul Companiei de Apă Someş, iar trofeele au rămas în 
incinta societăţii, fiind lăsate la voia întâmplării. Şi în ziua de azi, vitrina cu tro-
fee se regăseşte pe holurile societăţii, în loc să fie într-un loc spre văzul tuturor, 
deoarece nu orice oraş se poate mândri cu asemenea performanţe. Alte cluburi 
cheltuie bani serioşi pentru a cuceri un trofeu şi chiar nu reuşesc acest lucru.

 „Vitrina cu trofeele Elcondului se regăseşte şi în prezent pe holurile Companiei 
de Apă Someş. Au rămas aici, deoarece nu au avut unde să le ducă. Probabil când o 
să aibă unde să le păstreze se vor amplasa într-un loc potrivit”, ne-a declarat direc-
torul Companiei de Apă Someş, Marcel Zaharia.

Fostul preşedinte al Elcondului, Mircea Ghiurco, care în trecut a ocupat 
funcţia de director al Publiserv, speră ca aceste trofee să fie amplasate în cel mai 
scurt timp într-un loc mai potrivit. 

„Datorită faptului că, echipa Elcond nu avea sediu, atunci toate cupele câşti-
gate au fost depozitate la sediul societăţii, unde eu eram director. După ce am plecat 
de acolo, trofeele au rămas în acelaşi loc, dar sper ca în cel mai scurt timp posibil să 
le aduc de acolo. O să vorbesc cu preşedintele Consiliului Judeţean, pentru a face 
loc acestor trofee, într-un loc de cinste. Nu orice oraş se poate mândri cu asemenea 
cupe şi trofee şi tocmai de aceea trebuie să avem grijă de ele”, ne-a declarat fostul 
preşedinte al Elcondului, Mircea Ghiurco.

Sperăm să nu se întâmple aşa şi cu trofeele cucerite de Remat Zalău, care 
până în momentul de faţă a strâns trei titluri naţionale şi-o Cupă a României. 
Trebuie avut grijă de aceste trofee, deoarece cum spuneam mai sus nu orice oraş 
se poate mândri cu asemenea lucruri. Şi ar fi păcat ca rodul muncii unora să fie 
nebăgat în seamă de alţii.
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Descoperim Sălajul:  

Peştera - Moara lui Pocol 
Bazinul N-E Someş:  Locul care ar putea deveni leagănul 
turismului sălăjean

  Stăm lungiţi ca nişte viermi în grota aia prelungă şi strâmtă, care se aşterne 
peste noi ca un linţoliu de granit, învăluindu-ne din toate părţile, rece şi umedă. 
De undeva, doar de la câţiva metri în faţă, se aude zbuciumul - acum încă li-
niştit, al primului sifon, peste care nu vom putea să trecem, dat fiind că nu avem 
echipament pentru o asemenea escapadă. Suntem, efectiv, imobilizaţi pe spate, 
singurele mişcări posibile fiind cele cu degetele şi călcâiele, prin care încercăm să 
mai câştigăm câţiva paşi spre înainte. Tavanul grotei e atât de jos, încât poţi ridica 
capul doar câţiva centimetri, atât cât să-ţi dai seama ce urmează în imediata ta 
apropiere. Solul a devenit deja noroios, semn că suntem aproape de puţul sifo-
nului, iar umezeala mocirloasă începe să se prelingă pe spatele nostru din cauza 
târâşului, care ne-a ridicat tricourile în gât. Cel mai probabil, grota aia nu a mai 
auzit de mult atâtea icnete şi gemete, ce ies involuntar din gura noastră, în încer-
carea de a mai câştiga câţiva metri înainte. „Au auuuuuuuuuu... nu mai pot să-mi 
ţin capul!”, se aude Călin din faţa mea, aşa că-i vâr rapid un bocanc 42 sub gât, 
ca sprijin. Tace, ca un copil ce a primit suzeta, şi filmează cuminte în continuare.  

Bazinul Someşului, cu zeci de obiective turistice  

 Am putea spune că tot bazinul Someşului, din partea nord-estică a Sălajului, 
este un imens monument natural turistic, atât de plin de frumuseţi, încât oricine 
care ar dori să evadeze un pic din cotidian ar putea găsi un loc preferat, indiferent 
că este amator de turism domestic sau extrem. Vorbim aici de Stana Cliţului - un 
imens zid calcaros, Valea Umbrelor, din pădurea Cliţului, Valea Leşului - situat la 
ieşirea din Lozna. Trecem apoi Someşul şi ajungem în Letca, de unde putem mer-
ge spre Cozla şi Purcăreţ, adevărate oaze verzi, unde chiar poţi uita de faptul că, la 
doar câţiva kilometri de tine există şi viaţă de oraş. Pot aminti aici doar, pe scurt, 
Biserica Dracului - o grotă cu un horn ce aduce a clopotniţă, Gura Diavolului - o 
suflătoare ciudată, din care vara iese aer rece, iar iarna aer fierbinte. Dar, mergând 

Deák zoLtán
Sportul Sălăjean
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în amonte de Someş, poţi ajunge la Răstoci - cu de acum prea bine cunoscută 
peşteră Măgurici, Băile Bizuşa - loc unde mai poţi vizita şi Pădurea Mesteacăn 
ori, mai încolo - Grotele lui Pintea.  Dar pentru, azi, am ales să vă ducem, cel 
puţin prin intermediul acestor rânduri, la Peştera „Moara lui Pocol” situată în 
extremitatea satului Letca, importantă pentru Sălaj, dat fiind că este cea mai lungă 
peşteră cartografiată din Transilvania, cu o lungime de circa 4 kilometri! Nu este 
un loc chiar accesibil oricui, din cauză că accesul în peşteră e dificil şi periculos, 
dar împrejurimile pot fi vizitate de oricine ar dori să localizeze zona.  Moara lui 
Pocol  Nu este prima oară când Călin şi cu mine am încercat să localizăm „Moara 
lui Pocol”. Am mai trecut prin zonă, fugitiv, după o altă escapadă, care ne-a dus 
spre Grotele lui Pintea, de lângă Rus. Dar cum nu ştiam sigur pe unde să căutăm 
intrarea în peşteră, intrare care este, de fapt, un horn, nu am dat de ea.  Letca 
este destinaţia noastră, iar traseul ne poartă prin Cliţ, pe lângă Stană, apoi prin 
Lozna, de unde se pot vedea stâncile Văii Leşului, după care trecem Someşul şi 
mergem spre centrul satului, unde drumul se bifurcă spre Cozla. Ţinem mereu 
stânga, trecând pe lângă vechea carieră de piatră, după care ajungem imediat la un 
bazin de captare a apei - loc care poate fi privit ca punct de reper în pornirea spre 
descoperirea peşterii. E un luminiş imens aici, foarte liniştit, iar dacă vremea nu 
este prea secetoasă, zona este străbătută şi de un pârâiaş vesel, cu apă curată. Din 
păcate acum, după o asemenea vară toridă, totul este ars, iar firul de apă a dispărut 
complet, lăsându-şi în urmă doar meandrele secate.  

Târâş pe spate în galeria subterană  

 Ne echipăm complet cu rucsacii care conţin corzi, hamuri, carabine şi alte 
jucării specifice muntelui, dar şi minimul necesar unei supravieţuiri în caz de 
ceva. Urmăm albia secată a pârâului, presărată cu bolovani destul de mari, e bine 
că am venit amândoi cu bocanci. Cam 200 de metri ţine plimbarea pe firul secat 
al apei, moment în care nu ai cum să ratezi locul cu pricina, dat fiind că în faţa ta 
se deschide o săritoare destul de înaltă - cam de 15 metri, cu două balconaşe, cel 
superior fiind locul de acces în peşteră. Zona este abruptă, iar accesul spre partea 
superioară se poate face doar înconjurând săritoarea şi urcând povârnişul. Solul 
este complet mascat de un covor gros de frunze, aşa că fiecare pas trebuie făcut cu 
grijă, dacă ai de gând să rămâi întreg.  Doar după ce am ajuns deasupra săritoarei 
ne dăm seama de cât de înalt şi abrupt e locul. Oricum, când te caţeri te foloseşti 
de orice rădăcină, creangă sau copăcel, ce-ţi iese în cale. Suntem aproape siguri 
că hornul e undeva spre vârful săritoarei, intrarea în peşteră nu se vede încă, dar 
noi deja o simţim. Imposibil de coborât spre balconaşele săritoarei, fără asigurare. 
Cea mai mică alunecare te-ar angaja într-o cădere liberă de cel puţin 15 metri şi 
chiar nu dorim, acum, o astfel de experienţă. Aşa că, Călin scoate o coardă de 20 
de metri din rucsac, pe care o înfăşurăm după un copac ce pare destul de sănă-
tos şi ne dăm drumul spre balconaşul de pe săritoare.  „E aicea! Oooooooh, e 
strâmtă rău!”, îl aud pe Călin, aflat deja cu un etaj sub mine, după care mă prind 
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şi eu de coardă şi curg uşor spre bază.  Balconaşul de sus, cu acces spre hornul 
peşterii e destul de mic şi chiar trebuie să fii cu băgare de seamă unde pui pici-
orul şi de ce te ţii. Pe o parte e micul aven, în care vom intra - de preferinţă tot 
cu coardă, iar de cealaltă parte - cu loc doar cât să tropoteşti un pic cu bocancii, e 
muchia spre balconaşul de jos, iar diferenţa de nivel dintre ele e destul de mare, 
unde mai pui şi faptul că odată ce ai alunecat spre aval, nu te mai poţi opri nici 
pe balconul de jos, care te va arunca spre baza săritoarei, într-un picaj urât de 10 
metri.  Dar, ţinându-ne amândoi de coardă, putem privi în gaura perfect verticală 
a peşterii, cu o adâncime de circa 5 metri şi cu un diametru de maxim 1 metru, 
exact cât să te poţi strecura în ea. Coborâm, deci, tot pe coardă pe balconaşul de 
sub noi, ceva mai mare, unde ne lăsăm rucsacii şi ne facem planul de intrare în 
horn. Călin extrage din rucsac nişte jucării complet necunoscute mie - hamuri, 
carabine, blocatoare etc, chestii de care eu mă cam feresc, dat fiind că nu mă mai 
simt liber în situaţiile de acest fel. Dar, nu e timp de fiţe, locul e periculos şi e 
nevoie de asigurare. Renunţăm, în cele din urmă la hamuri, dat fiind că hornul 
e prea strâmt, şi alegem coborârea liberă, doar pe coardă, mai ales că am mai fă-
cut lucru acesta şi în Peştera Măgurici, în condiţii de beznă şi mult mai precare. 
Călin e cel care coboară primul, deoarece eu mi-am cam ieşit din formă, iar locul 
ăsta chiar nu e unul în care să te dai mare. Trebuie să asculţi de experienţă. După 
câteva icnete, omul ajunge jos şi îmi transmite că accesul spre galerie e doar cu 
un pic mai mare, decât o lăţime de umeri, loc în care el trebuie să intre, cel puţin 
cu picioarele, ca să-mi elibereze mie baza puţului. Pune lanternele în funcţiune, 
iar galeria strâmtă se deschide în faţa lui, exact ca în harta cartată (foto stânga) de 
către speologii din Cluj: o galerie orizontală strâmtă, de circa 10 metri lungime. 
Mă pregătesc şi eu de coborâre, iar vechile simţuri îmi intră rapid în funcţiune: 
fac priza cu spatele de peretele hornului, iar picioarele îşi găsesc rapid orice sco-
bitură, ce poate ajuta la o coborâre de acest fel, în timp ce antebraţul drept mi-e 
înfăşurat pe coardă, ca o măsură de siguranţă. Ajung jos şi eu, după care Călin 
începe accesul spre galeria subterană, urmat îndeaproape de mine.  Cred că nu se 
compară cu nimic senzaţia asta: pur şi simplu, parcă eşti învelit cu mii de tone de 
stâncă, iar liniştea e atât de grea, încât vine spre tine ca o supragreutate. Înaintăm 
cu greu prin tunelul strâmt, practic e o mişcare de târâş pe spate, ajutându-te doar 
de vârfurile degetelor şi de călcâi, cu care te tragi tot mai spre înainte, în necunos-
cut. Ciudat, chiar şi într-un loc de ăsta ascuns de lumea exterioară, există forme 
de viaţă: descoperim o grămadă de melci mari, fără cochilie, o specie ciudată de 
fluturi şi mulţi mulţi ţânţari mari agresivi.  „Omule, mi se termina coarda şi 
mai avem în faţă galerie de parcurs”, îmi zice Călin, iar singura cale posibilă 
e să facem drumul întors, un fel de târâş pe spate cu capul înainte, urcat la gura 
avenului, ca să aducem cu noi şi mai multă coardă. Nu e de jucat: undeva în 
imediata apropiere trebuie să fie primul sifon, iar accesul poate fi atât de brusc, 
încât să aluneci în el fără scăpare. Iar noi nu dispunem de costume de neopren 
şi nici de tuburi de oxigen - accesorii necesare în astfel de situaţii.  Mai greu e să 
nimereşti gaura de acces înapoi spre puţ, de data asta târându-te pe spate, cu capul 
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înainte. Inevitabil te juleşti, loveşti etc, dar chestiile astea nu le mai bagi de sea-
mă.  Ajunşi sus, eliberăm rapid coarda dublă pe care am coborât, o fixăm pe „sim-
plu” cu o carabină de copac, eliberând astfel încă 10 metri de coardă, după care 
reluăm coborârea în horn şi alunecarea în galeria strâmtă. Însă, abia ce trecem de 
punctul în care la prima intrare am rămas fără asigurare, Călin dă de teren moale, 
noroios, semn că sifonul, care e în apropiere, a dat pe afară, cu ocazia ultimei 
averse de ploaie. De fapt, capătul galeriei e chiar în faţa noastră, urmată de puţul 
care, în mod normal, ar da în sifon, loc deja neaccesibil nouă. Dar noi suntem 
mulţumiţi chiar şi cu atât:  noi nu suntem nici speologi, nici speologi - scafandrii 
şi nici măcar alpinişti profesionişti. Suntem doar doi aventurieri nebuni după 
natură, dependenţi de locurile nemaipomenite, pe care doar Natura, în imensa ei 
înţelepciune le poate creea.  

Eliberaţi de tensiune  

A doua urcare la suprafaţă e deja mai dificilă: începe să se elibereze tensiu-
nea adrenalinei, dar chiar în momente de astea trebuie să fii mai atent, deoarece 
acum cedează simţurile care, în situaţii limită, te feresc de pericole. Dar, cum 
suntem conştienţi de lucrul ăsta, ajungem întregi la suprafaţă, epuizaţi, ne adu-
năm jucăriile şi pornim înapoi spre luminişul unde ne-am lăsat restul lucruri-
lor.  Evident, discuţiile abundă de superlative peste superlative, vizavi de locul în 
care am fost şi, de ce nu ... a fost o experienţă extraordinară, iar traseul este acum 
pregătit pentru cei care vor veni în urma noastră, aşa cum şi noi am mers pe ur-
mele speologilor clujeni.    



Să descoperim Sălajul: 

Crucea Piscuiului - străjerul 
libertăţii 

Mereu când mă întorc la Jibou - oraşul meu natal de altfel, după câte o abse-
nţă mai îndelungată, nu mă uit niciodată după bornele kilometrice ca să calculez 
cât mai am de condus sau de pedalat, nici măcar după satele din împrejurimi nu 
privesc - ele apar şi dispar, oricum, unul după altul, într-o monotonie desăvârşită. 
Dar ştiu că sunt deja aproape de Jibou - şi fiecare fibră din corpul meu simte asta, 
mai ales după câte o escapadă de zeci de kilometri pe bicicletă - când Piscuiul 
Ronei răsare înaintea ochilor mei, efectiv ca o bornă uriaşă, emanându-şi puterni-
cele reverbaraţii telepatice, pe care corpul meu le traduce instantaneu într-o urare 
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de bun venit: eşti acasă.  
Dar, odată ce privirea 
mi se fixează pe obiec-
tivul atât de familiar - şi 
crede-mă, nu e de de-
loc greu să-l desluşeşti 
printre variatele alte 
formaţiuni geografi-
ce din zonă, dat fiind 
că Piscuiul Ronei este 
unica formă geologică 
mai înaltă din împre-
jurimi, ochii mei caută 
Crucea de pe vârf, pen-
tru că cele două lucruri s-au contopit deja într-atât de puternic, încât majoritatea 
dintre noi nu ni le putem imagina separat: Piscuiul Ronei şi Crucea din vârful ei, 
iar asta chiar dacă „monumentul” respectiv are doar adolescentina vârstă de 18 ani.  
Ca în atâtea alte locuri unde magia îti bate la uşă prin diferitele ei forme - locuri 
turistice mirifice, vestigii istorice, clădiri cu amprente adânci în trecut, oamenii de 
pe aici, şi nu mă refer doar la jibouani, ci şi la cei din satele învecinate, privesc des, 
poate, spre Piscui, dar nu e sigur că-l şi văd; cu atât mai puţin Crucea de pe vârful 
lui. Şi, mai mult, povestea „Crucii lui Ivănescu” - pentru că cei care ştiu totuşi 
despre ce este vorba, când vorbesc de Cruce, se gândesc automat la profesorul 
de istorie Ion Ivănescu, cel în viziunea căruia a apărut proiectul respectiv şi care, 
împreună cu sute de elevi şi alţi oameni sufletişti au reuşit să străbată spre reali-
tate visul unui om, deci, povestea acestei cruci nu a fost spusă niciodată pe de-a 
întregul. Şi e o poveste care merită ştiută, pentru că atunci, când ajungi gâfâind 
pe vârful Piscuiului şi pui mâna pe Cruce, vei simţi şi tu cât efort fizic şi spiritual 
s-a consumat, ca aceasta să ajungă în locul care, eu cred că i-a fost predestinat. 
Cel mai probabil, copil fiind, am urcat şi eu Piscuiul, ca tot atâţia alţii; zic pro-
babil, pentru că amintirile din copilărie îmi sunt, încă bântuite de cozile după 
butelie, cartele pentru pâine şi salam cu soia. Oricum, pe acea vreme nu exista 
încă Crucea de pe Piscui. Nici nu putea să fie, doar în acea vreme îţi cenzurai şi 
gândurile, darămite să montezi ditamai simbolul creştin sub ochii conducăto-
rilor iubiţi. Dar, ulterior, pe vremea când scriam paginile, atât de bine primite 
de către cititori, ale fenomenului „Descoperim Sălajul” , am atins şi noi Crucea 
Piscuiului, urcând sau, mai bine zis, trăgând după noi bicicletele noastre spre cul-
me - pentru că noi eram pelerinii pedalelor, iar bicicletele făceau parte integrantă 
din noi, aşa ca rucsacurile pe care le căram peste tot. Trebuie să spun că nu sunt o 
persoană religioasă, dar acel loc, unde doar vântul şuiră mai puternic, unde nu se 
aud zgomotele civilizaţiei urbane şi de unde chiar şi Someşul pare doar un şerpoi 
mai gros, are o puternică forţă spirituală. Te îndeamnă la tăcere şi la modestie. 
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Copilărind sub pavăza Crucii Caraimanului 
 

Profesorul Ivănescu are acum venerabilă vârstă de 80 de ani, dar când îşi re-
aminteşte de toate prin care a trecut, ca să-şi ducă la îndeplinire visul - iar 
asta la 62 de ani, o vârstă nu tocmai comodă pentru un asemenea efort fizic, 
vocea-i are o anumită exuberanţă, care-i denotă vitalitatea pe care n-a pier-
dut-o nici acum. El este originar din Buşteni, şi acel loc dominat de un ma-
siv - Caraimanul, de peste 2.200 metri altitudine, al cărui vârf poartă şi el 
o cruce înaltă de 28 de metri. Practic, tot locul stă încremenit sub pova-
ra acelei cruci, aşa că e greu de crezut că - deşi profesorul neagă vehement 
acest lucru - Crucea Piscuiului nu are nici o legătură cu cea de pe Caraiman.  
Evident, vorbim de un proiect la o scară mult mai mică - dar asta e dictată de 
relieful de aici: Piscuiul Ronei are doar circa 430 de metri altitudine (măsurată 
la nivelul mării, iar dacă e s-o luăm la înălţimea de la bază, nu depăşeşte 200 
de metri). Nici „Crucea lui Ivănescu” nu are 28 de metri înălţime, ci „doar” 9.  
Doi ani a durat ca ceea ce a luat naştere în mintea profesorului, să fie modelat în 
realitate. Deşi proiectul a fost coordonat de către profesorul Ivănescu, o contri-
buţie importantă având şi colegul său de catedră - profesorul Ioan Ciocan, greul 
l-au dus elevii. Sute de elevi de liceu, băieţi şi fete. Din 1994 până în 1996, când 
Crucea Piscuiului a fost sfinţită de către un sobor de preoţi şi chiar de un episcop 
de Maramureş, sute de copii au parcurs distanţa de câţiva kilometri din oraş, până 
la Turbuţa - pentru că dinspre acea pantă a avut loc urcarea Crucii pe vârf. 

 
Cimentul pentru fundaţie, 

furat cu o zi înaintea începerii construcţiei

Crucea a fost construită la Miniera Jibou, pentru că de acolo aveau mate-
rialele necesare, respectiv fier beton, iar când a fost asamblată în forma ei fina-
lă, măsura deja peste o tonă greutate. Paralel cu construirea Crucii, profesorul 
Ivănescu, împreună cu sutele de elevi, construiau lăcaşul monumentului, res-
pectiv o imensă fundaţie din beton, construcţie care, la rândul ei a durat un an şi 
nu a fost lipsită de peripeţii, unele chiar cu un gust amar. „12 saci de ciment am 
dus sus, pe culme, iar a doua zi, când am vrut să ne apucăm de treabă, cimentul 
a dispărut” - reînvie fantomele trecutului profesorul. Ulterior, pentru că bani nu 
prea mai existau, cimentul a fost completat din diverse donaţii. Dar, cum pentru 
o fundaţie de ciment e nevoie de nisip, iar pentru fundaţia asta a cam fost nevoie 
de 2.5 metri cubi de nisip, elevii liceului au făcut nenumărate drumuri de sus-jos 
şi invers, urcând nisipul pe culme în genţi, sacoşe şi serviete în timp ce fetele, 
în special, au cărat sute de flacoane de apă din Someş. „5 kilograme de nisip de 
căciulă aveau norma băieţii şi nu le-a fost uşor” - îşi mai reaminteşte profesorul, 
iar când a venit vremea să urcăm Crucea pe vârf, a durat mai bine de o jumătate 
de zi; făceam un metru, stăteam, ne odihneam, apoi iar un metru şi tot aşa până 
sus. Nu a fost uşor”.
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Simbol al libertăţii

Totuşi, ce semnifică Crucea respectivă, pentru că, mie personal îmi vine 
greu să cred că a ajuns acolo ca străjer al virtuţilor jibouanilor. Profesorul 
Ivănescu ne spune că monumentul respectiv semnifică lupta ţăranilor, atât 
a celor români, cât şi a celor maghiari, pentru eliberarea de sub jugul iobăgi-
ei. Să fie oare un simbol al libertăţii? Libertate, care după cum ştim, poate fi 
interpretată în mii de feluri, mai ales după „epoca” de după 89. Cert este, că 
Piscuiul Ronei, cunoscut şi sub denumirea de Ţugluiul Turbuţei - pentru 
că, privit dinspre Jibou seamănă perfect cu o pălărie conică, dar şi sub denu-
mirea de Muntele lui Rakoczi, duce în spate tone de istorie: este locul unde 
conducătorul kuruţilor - Rakoczi a trecut cu oastea sa culmile, unindu-se cu 
Pintea Viteazul, în lupta lor de eliberare a Ardealului de sub jugul habsburgic.  
Până nu demult, profesorul Ivănescu putea fi întâlnit, aproape zilnic, fă-
câdu-şi plimbarea din oraş până la Someş, un traseu de circa 3 kilometri, dus-
întors, „ca să mă menţin în formă”, spunea el. Ori, poate că îi e dor de locu-
rile unde a lăsat o fărâmă din el. Cert este că Crucea Piscuiului se vede chiar 
şi din curtea casei sale. Mai ales în zilele de sărbătoare naţională, 1 Decembrie 
sau 24 Ianuarie, când elevi, foşti elevi sau pur şi simplu, jibouani, urcă pe cul-
mea Piscuiului, lângă Cruce, şi fac un foc mare, care se vede la zeci de kilo-
metri. Pentru fostul profesor de istorie, care astăzi e un respectat pensio-
nar, asta semnifică că nu a fost uitat nici el, nici efortul elevilor de pe atunci.   
Personal, când mă gândesc la imensa cruce, purtată spre vârful Piscului Ronei de 
către elevii liceului, îmi vin în minte străfulgerări de imagini din filmul „Osânda”, 
cu regretatul Amza Pellea. Dar, dincolo de ceea ce reprezintă Crucea Piscuiului 
oficial sau neoficial, ea există. E a noastră (şi la propriu, şi la figurat). Ne identifică 
ca jibouani.



Crasna, comuna în care sporturile 
tradiţionale şcolare se îmbină cu 
jocurile de la festivităţile locale 

În Crasna se merge cu plăcere, indiferent că ai probleme de rezolvat sau că 
eşti invitat la una dintre sărbătorile locale. Iar, după ce ai lăsat în urmă strâmto-
relile străzii Crasnei din Zalău şi ai ajuns pe dealurile Aghireşului, cei circa 20 
de kilometri până la Crasna se pot parcurge repede, pe un drum decent, chiar 



20 • Anuarul presei sălăjene 2012

dacă ici-colo mai sunt şi câteva „hopuri”. Însă, când intri în centrul de comună, 
singurul cuvânt care îţi vine în minte - vizavi de ceea ce te înconjoară - este 
PROSPERITATE. 

Este Vinerea Patimilor, 13 aprilie, zi cunoscută ca fiind una cu ghinion, 
deci o zi bună pentru mine. Lumea se pregăteşte de Sărbătorile de Paşte, dar, 
în curtea şcolii, o echipă de muncitori lucrează de zor la un şanţ. Pe drumul 
principal, o altă echipă de muncitori lucrează la ceva ce pare a fi o canalizare. 
Timpul nu stă în loc, crăsnenii sunt ocupaţi, fiecare văzându-şi de propriile tre-
buri. Opresc în zona Primăriei. Mă minunez de parculeţul din faţa ei şi arunc 
o privire în jurul meu: o şcoala renovată, spital renovat, clădirea Consiliului 
Local - ca scoasă din cutie. Totul denotă curăţenie şi interes pentru o gospodări-
re bună. Suntem cunoştinţe vechi cu primarul Pop Emeric, aşa că formalităţile 
de bun venit decurg rapid, mai ales că primarul stă ca pe „ghimpi”, fiind aştep-
tat undeva, prin Ratin.

Comuna Crasna are în componenţă patru sate, respectiv Crasna, Huseni, 
Marin şi Ratin. Fiind situată în sud-vestul judeţului, comuna se întinde pes-
te zona în care începe să se formeze lunca Văii Crasnei, la confluenţa râului 
Crasna cu Valea Banului. De fapt, numele comunei vine din limba slavă, în-
semnând „apă frumoasă”, iar localitatea este menţionată istoric încă din anul 
1213, sub denumirea de Carasna (la fel şi satele Ratin - terra Rathon, din 1259 
şi Huseni - Huzyazo, din 1341). Interesant de menţionat este faptul că localita-
tea, sub denumirea de Cetatea Crasnei, a fost ridicată la rang de oraş între anii 
1450 - 1470, iar după circa 400 de ani, satele Crasna, Marin, Huseni şi Ratin au 
făcut parte din Comitatul de Sălaj al Regatului Ungariei. 

Primul amănunt ce bate regula în Crasna, cea referitoare la scăderea şi îm-
bătrânirea populaţiei din mediul rural, este faptul că în Crasna populaţia a cres-
cut faţă de 2002 (circa 6.400 locuitori, din care circa 4000 maghiari) cu peste 
400 de persoane. Explicaţia este simplă: oamenii, în loc să migreze spre oraşele 
sălăjene, unde totul este scump, mai degrabă vin şi se stabilesc în Crasna, loca-
litate care oferă acelaşi confort din punctul de vedere al serviciilor şi al utilităţi-
lor. Majoritatea care vin şi se stabilesc aici sunt zălăuani. Viaţa este mai ieftină 
aici. În centrul de comună avem gaz, apă şi canalizare, la preţuri mai mici decât 
la oraş. De asemenea, taxele şi impozitele sunt la nivel de comună, deci mai 
mici decât la oraşe”, spune primarul Pop Emeric. Dat fiind că magistrala de 
gaz trece prin Crasna, gazul va ajunge, cel mai probabil în acest an, şi în locui-
nţele celor din Ratin, Marin şi Huseni, ca de altfel şi canalizarea şi apa curentă!

În comună se regăsesc firme puternice, ca Inserco - cu o staţie de asfaltat 
şi betonat, Fibrex - unde se fabrică diferite materiale din fibră de plastic, ca de 
exemplu scaunele pentru tribunele stadioanelor, fabrica Mobila Kiraly, ser-
vice-uri auto etc. Evident, aceste firme contribuie la stabilitatea economică a 
comunei, dar se implică şi în viaţa culturală şi sportivă din zonă. Deci, nu sunt 
probleme cu locurile de muncă. Doar serviciile publice din comună antrenează 
în muncă sute de persoane. În comună, sunt 5 şcoli generale, un liceu, 5 grădi-
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niţe, un Spital de Boli Cronice, un Centru de Îngrijire şi Asistenţă pen-
tru persoanele vârstnice şi al persoanelor cu handicap. Locuitorii se ocupă, 
în preponderenţă cu construcţiile, prelucrarea lemnului, comerţul şi agricultu-
ra, care este propice de-a lungul Văii Crasnei. Dar, zona mai este cunoscută şi 
pentru culturile de viţă de vie şi, în special, pentru cele circa 1.000 de pivniţe şi 
case de vacanţă din zonă.      

 
Primarul Pop Emeric, la al treilea mandat!

Primarul Pop Emeric este originar din satul Ratin, dar locuieşte de peste 30 
de ani, în Crasna. După 12 ani de primărie - din 2000 încoace, s-ar putea spune că 
Primăria este ca o a doua casă pentru el. În tot acest timp, ca şef al administraţiei 
locale, se poate mândri cu finalizarea unor proiecte majore pentru comunitate: fi-
nalizarea introducerii apei curente şi a canalizării în centrul de comună - „etapa I”, 
modernizarea bazei sportive, introducerea gazului în locuinţele crăsnenilor, mo-
dernizarea drumului Vârsolţ - Ciucea (44 km), un drum care în trecut a „rupt” 
multe autoturisme, construirea a 4 poduri de interes judeţean pe acest drum, 
modernizarea podului din Crasna, peste Valea Crasnei, salvarea de la faliment a 
Spitalului şi Azilului pentru bătrâni şi inclusiv renovarea acestora, renovarea şco-
lilor, grădiniţelor etc. Toate bune şi frumoase, se lucrează în echipă cu sponsorii şi 
investitorii zonali, iar bugetul propriu al comunei creşte an după an (20.034.220 lei, 
în anul 2012), adică peste 200 de miliarde lei vechi! De altfel, pentru realizările sale, 
primarul Pop Emeric a primit şi titlul de Cavaler în Slujba Comunităţii, distincţie 
oferită de către Asociaţia Naţională a Comunelor, din România. 

Crasna este înfrăţită cu 3 localităţi din Ungaria, şi anume Akaszto, Imrehegy 
şi Kiskunlachaza, existând un real schimb cultural între acestea, în special cu oca-
zia Zilelor Crasnei sau a altor evenimente importante, din localitate. 

Pop Emeric nu face parte din categoria oamenilor care în tinereţe au făcut 
sport de performanţă. Nici acum nu s-ar putea spune că este „înnebunit” după 
vreun sport anume, în schimb sprijină mişcarea sportivă din comună şi din şco-
lile comunei, din toate puterile. „Este una din priorităţile mele, ca tinerii şi elevii 
din comună să poată să facă sport. Au tot sprijinul meu, prin baza sportivă şi tere-
nurile de sport. Nu ne interesează atât performanţele extraordinare, cât creşterea 
şi educarea sănătoasă a tinerilor, prin sportul de masă”, a spus primarul. 

 De la Spartac-ul de dinainte de 89, la Clubul Sportiv Crasna

Iubitorii de fotbal ştiu de echipa Spartac Crasna, care era sufletul compe-
tiţiilor de fotbal din perioada de dinainte de 1989, aceasta evoluând în Divizia 
D. Schimbările ulterioare au şters de pe firmament echipa respectivă, aducând, 
însă, în atenţia publicului echipa de fotbal Favorit Crasna, situată în acea vreme, 
2006, tot în Divizia D şi patronată de către un om de afaceri din zonă. Din păcate, 
echipa şi patronajul care au avut ambiţii de Divizia C a dispărut, în urma escro-
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cheriilor financiare ale patronului echipei, urmărit penal şi la ora actuală. 
Vestea bună este însă, aceea că la ora actuală, la nivelul administraţiei lo-

cale şi cu sprijinul investitorilor locali, a luat fiinţă Clubul Sportiv Crasna, în 
cadrul căruia se doreşte şi formarea unei echipe de fotbal, care să reînvie spiritul 
competiţional din zonă. Aşa cum am menţionat, toate satele din comună posedă 
terenuri de fotbal, propice pentru joc. Dar cel din Crasna a beneficiat, din 2009 
încoace, de modernizări în valoare de peste 6 miliarde de lei. A fost construi-
tă o tribună, după care s-a mărit capacitatea ei, s-au construit vestiare, pistă de 
alergare, s-a amenajat o groapă de sărituri, terenul a fost împrejmuit, gazonul a 
fost schimbat acolo unde acest lucru era necesar, deci totul este pregătit pentru 
revenirea fotbalului crăsnean, în ligile competiţionale, chiar în Liga a IV-a! 

Dar, cu toate că fotbalul de club nu se regăseşte momentan în Crasna, în 
comună se joacă fotbal, iar aceasta reprezintă una din deliciul localnicilor, şi nu 
numai, respectiv campionatele old-boys. Aceste campionate anuale se desfăşoară 
în Cupe, cunoscute sub denumirea de Cupele Rusaliilor, de Revelion şi Cupa 
Culesului Viei (traducerea e un pic cam improprie), cupă care se joacă în Crasna, 
dat fiind tradiţia localităţii în viticultură. La aceste campionate participă, din par-
tea Crasnei echipele Kiraly Old Boys, Crasna Old Boys şi Raton Old Boys, 
aducând localităţii multe cupe şi locuri pe podium. Dar, alături de aceste com-
petiţii se desfăşoară şi competiţiile de minifotbal, prin echipele deja cunoscute ca 
Brasil şi Lappango. 

Comuna este reprezentată şi în Campionatul Judeţean de minifotbal Sălaj, 
organizat la Baza Sportivă ONIX şi care are 5 ligi, în componenţă având aproape 
80 de echipe, între care şi Raton Ratin. Formaţia condusă de Kiss Attila evoluează 
cu succes în Liga a III-a, de unde doreşte promovarea, fiind clasată pe primele 
locuri. O altă echipă de minifotbal, din Crasna, a fost Mobila Kiraly, însă ea s-a 
desfiinţat, deocamdată, din cauza faptului că majoritatea jucătorilor au plecat în 
străinătate, la muncă.

Tot la capitolul „sportul rege”, trebuie să spunem că la Crasna avem un 
om de fotbal, este vorba despre Birtalan Attila, cel care a fost director sportiv ani 
buni la FC Armătura Zalău. După desfiinţarea echipei zălăuane, el a fost director 
şi la FC Maramureş Baia Mare, când era în staff-ul antrenorului Leo Grozavu, 
cu care a rămas prieten. Actualmente, Birtalan este observator federal. Să mai 
punem că el este nepotul fostului handbalist Birtalan Ştefan - originar din Sălaj. 
Dacă tot vorbim despre „rădăcini”, să spunem că edilul oraşului Şimleu Silvaniei, 
adică Septimiu Cătălin Ţurcaş, este originr din comuna Crasna.

 
Un perete de cupe şi diplome şcolare, la „Cserey-Goga”

Adevărata valoare sportivă competiţională a Crasnei este, însă, în mâinile 
elevilor din Şcoala Gimnazială şi Grupul Şcolar „Cserey-Goga”, iar asta 
se poate spune chiar la propriu, dat fiind că handbalul şcolar din Crasna are o 
adevărată tradiţie. 
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Cel care se ocupă de menţinerea handbalului şcolar crăsnean la nivel com-
petiţional naţional este profesorul de sport Todor Gabor. Absolvent al Institului 
de Educaţie Fizică şi Sport Târgu Mureş - specialitatea handbal, profesorul de 
acum, fostul student a jucat, la acea vreme, chiar şi împotriva echipei Steaua, într-
un meci demonstrativ. Se întâmpla asta, imediat după ce echipa cunoscutului 
handbalist Radu Voina a câştigat Cupa Mondială. „Handbalul este un joc tradiţi-
onal în Crasna”, spune profesorul, afirmaţie susţinută şi de un perete întreg al 
Sălii de Sport, din incinta şcolii, „decorat” cu zeci de cupe şi diplome. Handbalul 
şcolar din Crasna se desfăşoară în cadrul Asociaţiei Sportive „Cserey – Goga”, 
prin echipele de băieţi şi fete, atât la nivel gimnazial, cât şi liceal. 

Printre cupele obţinute de către aceste echipe, profesorul Todor a amintit 
cea din 2007, când echipa de fete de la liceu a obţinut titlul de campioană naţio-
nală, în cadrul ONSS! În 2008, echipa de handbal a băieţilor a obţinut titlul de 
vicecampioană naţională. Tot în 2007, echipa de handbal gimnazială a obţinut 
locul 5 pe ţară, iar echipele de handbal băieţi şi fete, din liceu, au obţinut, în 
perioada 2009 - 2011, locul I, la Cupa „Lyceum”, care s-au desfăşurat la nivel 
judeţean. Liceul mai are şi o echipă de fotbal, care în 2007, a obţinut locul IV, la 
nivel naţional. 

Ceea ce mai merită menţionat este faptul că elevii de gimnaziu au avut, în 
ultimii 20 de ani, performanţe demne de reţinut, ocupând mai mereu locul I la 
Cupa Văii, cu echipe de handbal băieţi şi fete (cls. VII-VIII), volei băieţi şi fete, 
minifotbal (cls. V-VI) şi atletism - aici participând la alergare 60 m viteză, săritură 
în lungime, aruncarea mingii de oină, alergare de rezistenţă. Trebuie menţionat 
că aceste competiţii sportive au avut loc pe zona Văii Crasnei, cu participarea co-
munelor Horoatu Crasnei, Cizer, Bănişor, Pericei, Vârşolţ şi Crasna.

Badmintonul este un alt sport cu tradiţie în Crasna. În anii ‘85, trei tineri, 
elevi de gimnaziu - Major Zsolt, Major Anna Maria şi Punkosd Rozsa au adus 
în comună 3 medalii de bronz, la Campionatele Naţionale de badminton, din 
cadrul Cupei „Pionierului”, iar la echipe au câştigat locul III pe ţară, competiţiile 
desfăşurându-se la Târgu Mureş. 

Concurs de atelaje, bogracs, degustare de vin şi zbor de agrement

Crasna este deja cunoscută şi pe plan internaţional pentru festivităţile, care 
se desfăşoară cu ocazia Zilelor Crasnei, care sunt organizate în primul sfârşit de 
săptămâna din septembrie. Este deja tradiţie, cu ocazia acestor festivităţi, orga-
nizarea concursului internaţional de atelaje, cu participarea multor echipe din 
Ungaria, prezentarea porturilor populare tradiţionale, degustare de vinuri etc. 
De-a lungul vremii, la aceste festivităţi au participat, ca invitaţi, desigur, senatori 
şi deputaţi UDMR, personalităţi de marcă din conducerea UDMR, printre care 
Marko Bela şi, mai recent, Kelemen Hunor şi mulţi oficiali din judeţ. Dar, cu 
toate că aceste zile reprezintă esenţa ÎizÎ- ului crăsnean, în comună mai au loc 
sărbători cu specific local, ca „Youth Fest” - o sărbătoare a tinerilor, Balul culesu-
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lui de struguri şi Ziua Bărbaţilor din Crasna - pe 29 decembrie, de care cei de la 
Bergenbier sigur nu ştiu nimic, şi care se lasă cu degustare de vin, fiecare partici-
pant venind de acasă pregătit cu mâncare şi vin, iar calitatea vinului este jurizată 
de către un juriu naţional, oferindu-se diplome şi cupe. 

Toate aceste „jocuri” cu specific local, să zicem, se desfăşoară în tandem cu 
un miting aviatic oferit de pasionaţii de zbor. Iar asta este o altă trăsătură specifică 
care scoate Crasna din anonimat, şi anume, existenţa unui aerodrom particular, 
situat la marginea localităţii, unde se pot organiza zboruri sportive şi turistice cu 
motodeltaplanul şi cu avioane uşoare. Aerodromul a fost înfiinţat în anul 2005, 
pe un teren de 1,3 ha, concesionat de la Consiliul Local. Meritele pentru acest 
aerodrom privat le are Vizaknai Alexandru, un investitor local, pasionat de zbor 
şi care, astfel şi-a realizat visul de o viaţă. Aerodromul are un hangar pentru două 
motodeltaplanoare, iar terenul este amenajat specific pistelor de zbor. Cu ocazia 
festivităţilor din localitate, aerodromul este populat cu alţi pasionaţi de zbor din 
ţară, motodeltaplanoare, avioane uşoare şi girocopter. Practic, toţi cei care vor 
să vadă lumea de sus, se pot adresa patronului aerodromului, primul zbor fiind 
gratuit. 

Pistă pentru ciclism şi două terenuri sintetice!

Crasna va avea, începând din acest an, şi o pistă de ciclism de 13 km, care 
va fi amenajată pe Valea Crasnei, perimetrul lacului de acumulare Vârşolţ şi pe 
trotuarele din localitate. Proiectul a fost aprobat de către Fondul de Mediu, acesta 
fiind şi finanţatorul principal al proiectului, Consiliul Local participând cu 10% 
din cheltuieli. „Se doreşte ca această pistă de ciclism să fie încă o opţiune de recreere 
şi sport pentru tinerii din comună” a afirmat primarul Pop.

Astfel, cu cele două terenuri sintetice care vor fi construite tot în acest an, 
unul de minifotbal, iar celălalt unul multifuncţional, împreună cu cele 7 parcuri 
de joacă pentru copiii din comună, există posibilitatea desfăşurării unor com-
petiţii sportive în medii adecvate. De altfel, comuna are alocaţi 1.639.000 lei, în 
acest an, pentru segmentul sport-cultură, bani necesari atât întreţinerii terenu-
rilor de fotbal, modernizării bazei sportive, cât şi pentru organizarea diferitelor 
manifestări sportiv - culturale. La acest capitol, putem aminti, ca încheiere, con-
cursul „Viile Ardealului”, care va avea loc în 21 aprilie, în Crasna, organizat de 
Asociaţia Agricultorilor Maghiari, din România, festivităţi în cadrul cărora 
vor fi organizate degustări de vin, premieri şi mese festive.
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A Holnap s Nagyvárad
Ady Endrét és A Holnapot idézték meg az idei nyárban a költő nevét vise-

lő emlékmúzeumban, ahol féltucat kötet bemutatójára, felolvasásokra került sor 
nem szokásos környezetben.

A múzeumi helyiségben kapott helyet ideiglenesen Deák Árpád szobrász-
művész kompozíciója, a Holnap Irodalmi Társaság négy, immár néhai tagjának 
szoborba formált alakjával.

Az alkalomból a kompozíció makettjét címlapon ábrázoló köteteket mutat-
tak be partiumi folyóiratokkal együtt.

A rendezvény felfedezésnek tekinthető, s egyben meglepetést nyújtó köny-
ve Antal Sándor Ady és Várad című kötete. Antal Sándor (1882-1944) ugyanis a 
holnaposok antológiájának szerkesztője.

A kötetet a sajtó alá rendező és az előszót jegyző Andor Csaba írja, miszerint 
az Ady-monográfia 1937-ben jutott el könyvkiadóhoz, ám „a mű önálló kiad-
ványként mindmáig nem látott napvilágot”, és utal arra, hogy előbb a pozsonyi 
Magyar Újság közölte 1937-ben. Irodalomtörténettől függetlenül széles olvasóré-
teghez eljuttatni ezt a könyvet. Szerzője bemutatja az Ady előtti Nagyváradot és 
jellemzi a korszakot; a törekvést, miszerint igyekeztek korszerű várossá fejlesz-
teni. Külön fejezet arról szól, milyen volt Várad akkor, amikor Ady oda érke-
zett, akit a laptulajdonos Fehér Dezső fedezett fel; akivel a Nagyváradi Naplóban 
büszkélkedett.

Antal Sándor kötetét rövid időre félretéve: az említett sorozatban külön kö-
tet foglalja magába Ady cikkeit, tanulmányait 1908-ból, A Holnap évéből száznál 
több oldalon.

Visszatérve Antal Sándor monográfiájára, a szemtanútól kapunk leírást Ady 
váradi éjszakáiról, Lédáról, Ady nyilatkozatát zsidokról, „amikor nem volt aktuális a 
zsidókérdés Magyarországon”, aki a későbbiekben „a legkisebb zsidósérelemre is nyom-
ban reagál”. Természetesen külön fejezet ismerteti A Holnap antológia történetét, 
valamint a duk-duk affért, a szerző indoklása szerint az ok: „A Holnapnak az volt 
a baja, hogy túlságosan sikerült”.

Nem maradhatott ki az Ady-monográfiából Csinszka, akit már Ady felesé-
geként ismert meg, s akit nagyon jelentéktelennek érzett, ám Csinszka halála után 
elégtételt szolgáltat, szerinte: „Ő volt a földi világ utolsó áldása Ady Endre számára”.

Fejér LászLó
Hepehupa
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A sorozat másik könyve maga A Holnap antológia Antal Sándor szerkeszté-
sében, az 1908-ban közölt szerzők Ady, Babits, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd 
Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka versei szerepelnek az idei kiadásban. A költő-
ket a szerkesztő értékelő írásaival és életrajzi adatokkal vezette be.

A Holnap új verseit két könyvben Kollányi Boldizsár állította össze a társaság 
megbízásából 1909-ben, harminc oldalt meghaladó előszóval.

A sorozathoz tartozó kötet Juhász Gyula versei a váradi évekből. Együttvéve 
mindezt, a kiadással sok embernek sokat nyújtottak Nagyváradról.

Hepehupa, 2012. 3.

Articolul prezintă rolul şi locul antologiei Holnáp din Oradea, de unde a 
pornit curentul modernismului, avându-l ca lider pe poetul Ady Endre.
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Prefectura şi-a băgat nasul în                 
ţigănia de la Surduc

Prefectura l-a trimis ieri la Surduc pe Alin Lăcătuş, consilierul pe probleme-
le romilor, să vadă la faţa locului cu ce se confruntă locuitorii comunei din cauza 
uneia dintre comunităţile de ţigani, probleme semnalate de reprezentanţii admi-
nistraţiei locale în special după incidentul ruşinos petrecut în urmă cu aproape 
două săptămâni, când un grup de turişti străini a fost atacat cu pietre de ţigani la 
ieşire din Surduc spre Gârbou. Poliţia spune că se fac cercetări în cazul ţiganilor 
pentru tentativă de furt.

Un ţigan mai în vârstă, auzind zarva de la şosea, a ieşit la poartă şi a început să ţipe că ei nu sunt 
vinovaţi cu nimic. „Ce v-aţi adunat aci? Am omorât pe cineva? Mergeţi în treaba voastră! Ce ne filmaţi? 
N-aveţi ce face?”, urla „bulibaşa”. Nici primăriţa n-a scăpat de ocara acestuia. „Las că ştiu eu că numa de 
când e asta primar avem noi probleme. Asta vre’, să scape de noi, da’ îi arătăm noi ei cine câştigă. Ne scă-
păm noi de ea!”, bombăneşte ţiganul şef. „Haideţi, domnule, cu mascaţii, măcar să îi mai speriaţi, că de noi 
nu se tem. Nici măcar nu ne putem apropia de casele lor din cauza câinilor, iar oamenii sunt disperaţi. Este 
normal să fim revoltaţi că ţiganii trăiesc bine pe spinarea românilor. Aici, noi, românii, suntem discriminaţi! 
Nu ţiganii!” , Maria Onicaş, primarul comunei Surduc.

raLuca GireaDă
Graiul Sălajului
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Numai că primăriţa Maria Onicaş susţine că problemele sunt mult mai gra-
ve în sat decât lasă poliţiştii să se înţeleagă şi că este nevoie de sprijinul instituţiilor 
statului. Mai mult, ruşinea de pe urma incidentului cu străinii nu va fi spălată 
prea curând, mai ales că familia de canadieni a informat că imaginile înregistrate 
de ei la Surduc vor ajunge la cele mai mari posturi de televiziune din lume. Au 
fost convocaţi ieri la Surduc de către Prefectură şi reprezentanţi ai Inspectoratului 
Judeţean de Jandarmi Sălaj, reprezentanţi ai Secţiei 3 de Poliţie Jibou şi reprezen-
tanţii Primăriei Surduc, pentru a se discuta punctual problemele şi a întocmi un 
plan de măsuri. I-am însoţit.

Primarul comunei, Maria Onicaş, spune că de trei luni, de când se află la 
cârma instituţiei, zilnic, primeşte reclamaţii de la oameni că nu mai pot trăi din 
cauza ţiganilor care le distrug culturile, îi ameninţă, sfidează legea şi comit in-
fracţiuni. Legea actuală nu le permite să ia măsuri nici măcar în cazul caselor 
construite fără autorizaţie, decât în urma unor hotărâri judecătoreşti. La fel se în-
tâmplă şi cu amenzile date de poliţie, care nu pot fi transformate în ore de muncă 
în folosul comunităţii decât în urma unor hotărâri de Consiliu Local. Oricum, 
ţiganii nu s-ar supune. Poliţistul din comună e depăşit de situaţie, astfel că admi-
nistraţia locală cere sprijinul jandarmilor.

Ţigănie în mijlocul satului

Prima oprire a autorităţilor a fost chiar în centrul localităţii Surduc, lângă 
grădiniţă. Aici, o familie de ţigani, prin mijloace numai de ţigani ştiute, pentru 
că poliţia nu a reuşit să obţină dovezi în privinţa săvârşirii unor infracţiuni, a 
pus mâna pe o casă frumoasă. Doar că acea casă cu termopan, camere multe şi 
foarte bine îngrijită s-a transformat într-o cocină. Vecinii sunt disperaţi din cauza 
mirosului care vine de la animalele pe care le cresc ţiganii şi de la faptul că sunt 
nespălaţi şi necivilizaţi. Problema localnicilor este că ţiganii s-au aciuat tocmai 
lângă grădiniţă şi sănătatea copiilor este pusă în pericol. „Este un focar de infecţie 
aici. Vine un miros de nedescris de la porci şi de la cai. Au şantajat familia care 
stătea acolo şi au luat cu câteva zeci de milioane o casă care valorează un miliard. 
Nu se întreabă nimeni de unde au banii”, spun oamenii.

În replică, poliţistul din comună spune că încearcă să afle sursa banilor, dar 
că în lipsa unor plângeri nu le poate face nimic. Ţiganii care au comis infracţiuni 
au dosare penale, iar unii au făcut deja puşcărie.

La câteva sute de metri distanţă de casa cu pricina, o altă familie de ţigani 
provoacă neplăceri vecinilor. Casa e chiar la şosea, iar în curte te izbeşte o duhoa-
re de nedescris. Cele două femei din ogradă spun că au fost plecate la ciurdă şi 
n-au avut „vreme” să cureţe casa şi curtea. Însă, o vecină o atenţionează că minte 
şi că de fapt nu vor să facă curat pentru că nu le place. „De ce minţeşti, tu?! Cum 
n-ai fost acasă?”, o întreabă tanti Măria. „Orice le-aş da din ce am, numai să fie 
oameni la locul lor. Dar nu vor. Nu îmi fură din casă, dar îşi lasă animalele pe 
grădini şi distrug totul”, spune nervoasă femeia.
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În tot acest timp, Alin Lăcătuş constată că, într-adevăr, viaţa pe care o duc 
aici familiile de ţigani nu este civilizată şi că va trebui să vină mai des şi să pună 
la treabă mediatorii sanitari şi şcolari pentru a-i „domestici” pe ţigani. „Chiar nu 
ştiam ce se întâmplă aici. De când lucrez la Prefectură, din 2005, niciodată nu 
s-a plâns nimeni de comunitatea din Surduc”, spune consilierul pe problemele 
romilor.

Profitând de prezenţa presei şi a „oamenilor în uniformă”, localnicii au în-
ceput să se plângă, unul câte unul. Fiecare este nemulţumit de ceva. „Pentru o 
alocaţie vin la Poştă câte doi-trei sau chiar cinci dintr-o familie şi se îmbulzesc să 
le dau banii. Ne înjură, fac mizerie, uneori se bat chiar şi ei între ei. Nu o dată am 
fost nevoită să chem poliţia aici. Este periculos pentru noi, pentru că lucrăm cu 
bani. Ne e frică să ducem corespondenţa la oameni că niciodată nu ştii ce se poate 
întâmpla”, spune Amalia Suciu, oficianta de la Surduc.

Sunt săraci... dar o duc bine

Viaţa ţiganilor de la Surduc este cu atât mai interesantă cu cât, aparent, ţiga-
nii sunt săraci. Dar o duc  bine. Ne spun că trăiesc pe banii ce-i câştigă muncind. 
Dar nu fac agricultură. O familie are zeci de porci şi 10-15 cai. I-au întrebat ieri 
oamenii câţi cai deţin. Răspunsul a venit sec: „unu’”. Dar, din ograda plină de 
buruieni mai apare un căluţ. „Şi câţi porci aveţi?”. „Tot unu’”. Pe prispa casei îşi 
face apariţia, la momentul nepotrivit pentru ţigan, scroafa însoţită de cinci-şase 
purceluşi. Când vine vorba de bani, vorbesc doar de sute de milioane. Când li se 
aminteşte că trebuie să plătească dări la stat, ţiganii spun că n-au de unde şi că abia 
trăiesc de pe o zi pe alta.

 „Api, câştigăm la ciurdă. La 200 de vaci câştigăm 200 de milioane. Ne ajung 
cam şase luni să trăim. Mai vindem şi porci să avem din ce creşte copiii. De unde 
să plătim la stat, că abia trăim noi?!”, spune o ţigăncuşă lăsată „gazdă de casă” de 
familie.

La o altă casă dăm peste trei fete murdare şi desculţe, cu vârste între 10 şi 
14 ani. Deşi ar fi trebuit să fie la şcoală, fetele zic că nu merg pentru că trebuie 
să aibă grijă de fraţii mai mici, pe care, de altfel, îi ţin în braţe. Sunt nouă fraţi în 
total. Părinţii sunt plecaţi. În curte, doi cai şi trei câini şi multă mizerie. Fata cea 
mare ne spune că au cu ce să ţină caii, pentru că tatăl lor cumpără fân. Dar când 
vine vorba de loc de muncă, fata recunoaşte că tatăl nu lucrează nicăieri. Nu ştie 
de unde are bani.

Autorităţile locale şi sătenii adunaţi ne spun că ţiganii câştigă şi din „afaceri” 
şi de la jocurile de noroc. „Câştigă zeci de milioane la aparate şi dau bani împru-
mut cu camătă. Normal că trăiesc mai bine decât românii care muncesc. Noi 
plătim taxe şi impozite şi ei nu plătesc nimic, pentru că n-au acte. Este corect? Pe 
deasupra îşi bat şi joc de noi când ne văd că muncim, apoi merg şi fură. Unde e 
dreptatea, doamnă?”, spune un localnic.
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Sătenii au renunţat la agricultură din cauza ţiganilor

La ieşire din Surduc spre Gârbou, o altă colonie de ţigani. Tot aici a avut 
loc şi incidentul cu turiştii străini, însă minorii cu pricina nu au fost de găsit 
ieri. Aici s-au adunat peste 20 de oameni să ne arate ce a ajuns pământul lor din 
cauza ţiganilor. Cât vezi cu ochii spre Gârbou, o tarla imensă de teren agricol 
este părăsit. Se văd doar pe ici pe colo gunoaie pe care le duce vântul din curţile 
ţiganilor. Terenul nu mai este cultivat de oameni pentru că ţiganii „îşi scapă” caii 
şi le distrug culturile.

„Nu mai putem, oameni buni. An de an am cheltuit zeci de milioane pe 
lucrările agricole şi tot au distrus caii şi porcii ţiganilor. Nu ne putem apropia de 
ei că ne ameninţă. De ce autorităţile nu le confiscă animalele? Faceţi ceva cu ei!”

Nu era de ajuns că distrug culturile din Surduc, ţiganii s-au extins pe Valea 
Someşului. „Acolo le place, pe Zăvoi. E o păşune între Ciocmani şi Băbeni unde 
îşi duc porcii. Când se întorc, vin cu câte 43-44 de porci. Eu i-am numărat. Vă 
daţi seama câţi bani fac şi nu plătesc nimic la stat. Da’ problema e alta. Că îi cresc 
din culturile oamenilor”, spune nea Gheorghe. Poliţia spune că nu poate să-i su-
pravegheze zi şi noapte, iar dacă oamenii nu-i reclamă, nu are ce să le facă. „Nu-i 
putem amenda atâta timp cât nu avem reclamaţie şi autor al furtului. Degeaba ne 
spun oamenii după una-două zile, că nu-i mai prindem. Am stabilit într-o şedinţă 
publică că îi ajutăm pe oameni la pază. Altă soluţie nu este. Nu-i putem închide că 
aşa vrem”, spune şeful postului de poliţie din Surduc, agentul Stegerean Gabriel.

„E totuna. Că îi reclamăm, că nu, ţiganii tot nepedepsiţi sunt şi noi cu pagu-
bele. Ne spun să-i dăm în judecată, dar ar trebui o judecătorie la Surduc la câte 
procese ar fi. Cine are bani de procese şi timp de umblat?”, se supără un localnic.

Poliţistul a dispărut

Deşi în comunitatea de ţigani erau adunaţi zeci de localnici, reprezentanţii 
Prefecturii şi ai jandarmilor, agentul de poliţie s-a făcut nevăzut, după ce a remarcat că 
„s-a creat prea mult circ”. Când oamenii şi-au amintit să îi spună ce-i doare, acesta n-a 
mai fost de găsit. Unul dintre localnici constată cu obidă: „a plecat, n-a spus unde”.

Concluzii

Nemulţumirile administraţiei locale şi ale oamenilor au fost notate de con-
silierul trimis de Prefectură la Surduc. Alin Lăcătuş s-a declarat uimit de ceea ce a 
constatat acolo şi spune că va întocmi un raport detaliat pe care-l va prezenta pre-
fectului Chiş Filonaş. „Chiar nu ştiam că sunt atâtea probleme aici. Voi întocmi 
un raport şi vom stabili o întâlnire la Prefectură cu reprezentanţii Inspectoratului 
Judeţean de Jandarmi să ne sprijine. Voi sesiza şi ONG-urile pe problemele ro-
milor, pentru că nu vrem să apărăm infractorii. Trebuie luate măsuri pentru re-
zolvarea situaţiei”, conchide Lăcătuş.
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De cealaltă parte, jandarmii spun că cel puţin o lună de zile ar trebui să stea 
numai prin Surduc. Vor organiza echipaje ce vor asigura pază şi verificări în co-
mună şi în împrejurimi. Administraţia locală vrea cu tot dinadinsul să se rezolve 
problema ţiganilor şi este deschisă să coopereze cu oricare instituţie, doar să fie 
linişte şi pace. Sătenii au plecat acasă cu capetele plecate. S-au bucurat la început 
că cineva „bagă de seamă” la nevoile lor. Dar nu trag mare nădejde.

26 septembrie 2012, Graiul Sălajului



Eveniment unic în Sălaj

Întâlnirea de 60 de ani de la                  
absolvirea liceului

60 de ani. O viaţă, pentru unii. Dar pentru „învingătorii” şi „supravieţui-
torii” regimurilor pe care le-au trăit de-a lungul celor aproape 80 de ani de viaţă 
reprezintă timpul scurs de la absolvirea liceului, marcată sâmbătă,15 septembrie, 
în Sala de şedinţe a Primăriei Zalău. Pentru că aici s-a înfiinţat, în anii 50, imediat 
după cel de-al doilea Război Mondial, Şcoala Medie Tehnică Financiară, care a 
dat oameni de valoare Sălajului şi altor judeţe.

Dintre absolvenţii promoţiei 1952, 30 la număr, au mai rămas doar 15 - 
cinci băieţi şi 10 fete, care au decis, în ciuda vârstei şi a problemelor de sănătate 
nelipsite la venerabila vârstă de 78-79 de ani, să se întâlnească şi să depene amin-
tiri din anii de liceu. Cum nu oricine era licean în anii ‚50 şi cum nu se întâmplă 
prea des ca o promoţie să respecte cu sfinţenie tradiţia întâlnirilor la fiecare 10 ani 
scurşi de la absolvire, momentul festiv de sâmbătă a reprezentat ocazia emoţio-
nantă pentru „absolvenţi” să se simtă „din nou tineri”, ca la 18 ani.   

Amintiri din liceu şi „poveşti de succes”

Fiecare absolvent al promoţiei 1952 a ajuns un „om mare”. Ba directori 
de bănci, ba contabili şefi, experţi contabili, colonei în armată, economişti sau 
profesori de matematică de prestigiu, cenzori, şefi de control, directori econo-
mici. „Şcoala de atunci nu era la fel ca cea de azi. Noi am fost sârguincioşi. Am 
învăţat fără manuale şi fără cărţi. Bacalaureatul l-am dat din şapte materii într-o 
singură zi, chiar în actualul birou al primarului, şi l-am promovat cu toţii. Poate 
nu e întâmplător, pentru că, la nici o lună de la absolvire, am fost repartizaţi în 
servici şi am muncit. Iar la două-trei luni, am avut funcţii de conducere, pentru 
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că în şcoală am fost obligaţi să învăţăm. Toţi absolvenţii din generaţia noastră au 
avut funcţii de conducere, au ajuns oameni mari. Acum e altceva. Noi nu aveam 
calculatoare performante. Făceam calcule cu capul, lucram cu cifre şi făceam un 
bilanţ contabil cât ai clipi”, îşi amintesc cu nostalgie participanţii.

Pe vremea lor, nu erau discoteci, dar mergeau la film şi la bal. Şi erau civili-
zaţi, deşi toţi „se trăgeau din satele Sălajului”. „Noi nu puteam merge în oraş şi nu 
ne permiteam să facem prostii. Aveam numere pe uniformă şi, când făceam câte 
o boacănă, eram automat identificaţi şi pedepsiţi. Ar trebui şi actualii conducători 
să schimbe câte ceva, că acum trăim în capitalism sălbatic”, susţin „liceenii”.

Oră de dirigenţie fără „dirig” şi cu moment de reculegere

Ca la orice întâlnire de acest gen, s-a făcut mai întâi prezenţa. Dar nu o preze-
nţă obişnuită, ci mai întâi s-a strigat catalogul celor care mai sunt în viaţă şi apoi cel 
al decedaţilor. Şi dirigintele, Pompiliu Tolca, profesor de istorie, a fost încadrat în 
cea de-a doua categorie. Iar destinul lui a fost povestit cu tristeţe de foştii elevi. „Ce 
sfârşit a avut! Din profesor de istorie a ajuns hamal în Gara Zalău. Dureros, foarte 
dureros”, spune Iosif Fărcaş. Pentru ei, cei 15 care au mai rămas - Anton Maria, 
Ardelean Rozalia, Bercean Maria, Caba Ileana, Chiş Elena, Fărcaş Iosif, Filip Maria, 
Gherman Ioan, Hărnuţiu Viorel, Jecan Ioan, Labău Ana, Osian Iuliu, Pantea Lucia, 
Păuşan Floare şi Pripon Eugenia - au spus o rugăciune şi au ţinut un moment de 
reculegere. S-au vărsat lacrimi şi toţi au fost copleşiţi de sentimentul că „şi vremea 
lor vine”, pentru că „decesul face parte din cursul firesc al vieţii”.

„Nu ştim cât vom mai trăi, când ne vine şi nouă ceasul. Cu fiecare întâlnire 
am rămas tot mai puţini. Dar acum să destindem atmosfera şi să ne bucurăm că 
azi ne-am putut revedea. Să ne bucurăm de ziua de azi”, spune Maria Anton, 
organizatoarea celei de-a 60-a întâlniri.

Fotografii şi amintiri cu Graiul Sălajului

După mai bine de o oră de depănat amintiri, plini de emoţie, absolvenţii 
promoţiei 1952 au dorit să imortalizeze momentul în Sala „Avram Iancu” a 
Primăriei, acolo unde, pe vremea lor, era o sală de sport. „Am chemat un fotograf. 
Haideţi să mergem să ne fotografiem, pentru că nu se ştie când vom mai avea 
ocazia sau dacă vom fi în aceeaşi formulă”, spunea Maria Anton. După câteva fo-
tografii de grup, cei 15 „învingători” au continuat discuţiile şi poveştile la o masă 
festivă, organizată tot de ei, la restaurantul Silvania. Aici, cei care nu locuiesc în 
Zalău, au primit cadou de la colegii lor un ziar Graiul Sălajului tipărit în urmă 
cu 10 ani, în care a fost publicat un articol despre întâlnirea lor de 50 de ani. Iar 
colonelul Ioan Gherman le-a dăruit o carte editată de Centrul Militar Judeţean, 
„Eroi sălăjeni şi faptele lor”.

17 septembrie 2012, Graiul Sălajului



Anuarul presei sălăjene 2012 • 33

Sălaj – adevăruri dureroase

Recensământul dezvăluie că 
suntem mai puţini şi mai săraci
Sălajul a pierdut 30 de mii de locuitori. S-a modificat considerabil struc-
tura etnică a populaţiei. Românii şi maghiarii pierd teren în favoare etniei 
rome. Zalăul a pierdut peste 15 la sută din populaţie în ultimii nouă ani.

Rezultatele provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor des-
făşurat în luna octombrie a anului trecut - publicate de Institutul Naţional de 
Statistică (INS) la finele săptămânii trecute - au scos la iveală faptul că populaţia 
Sălajului a scăzut cu 30 de mii persoane în ultimii nouă ani care au trecut de la ul-
timul recensământ ce a avut loc în 2002, de la 248.000 la 217.900. În plus, Sălajul 
se poate „mândri” ca fiind printre primele judeţe din ţară la ponderea populaţiei 
de etnie romă, cu un procent de aproape şapte la sută, iar în ce priveşte populaţia 
de etnie maghiară, Sălajul se clasează între primele 10 judeţe din ţară la ponde-
rea maghiarilor. Acest fenomen transformă Sălajul într-un judeţ multi-etnic şi 
multi-lingvist. De asemenea, datele provizorii ale recensământului, coroborate 
cu datele furnizate de alte instituţii ale statului, scot la iveală faptul că populaţia 
judeţului este îmbătrânită, iar mare parte a populaţiei trăieşte în sărăcie. Totuşi, 
în comunicatul Institutului Naţional de Statistică este specificat că „rezultatele 
obţinute şi prelucrate până la această etapă au caracter provizoriu şi pot suferi 
modificări pe parcursul etapelor ulterioare de prelucrare a datelor individuale din 
formularele de înregistrare a persoanelor”. Rezultatele finale ale recensământului 
din 2011 vor fi publicate abia în a doua parte a anului 2013, însă aceste rezultate 
provizorii vor fi luate în calcul la întocmirea tuturor statisticilor până la publica-
rea datelor finale.  

Populaţia românească scade dramatic

Sălajul - în urma recensământului din octombrie - a devenit printre cele 
mai slab populate judeţe din ţară. Dacă Tulcea este judeţul cu cea mai puţină 
populaţie - 201,5 mii de persoane, urmat fiind de Covasna cu 206,3 mii de per-
soane, Sălajul se regăseşte pe locul trei cu 217,9 mii de locuitori. Dacă acum 20 
de ani, mai exact în 1992, în Sălaj trăiau 266.797 de locuitori, populaţia s-a redus 
drastic în toată această perioadă - cu 48.902 persoane mai puţin - ajungând acum 
la doar 217.895 de persoane. Făcând o comparaţie între cele trei recensăminte 
efectuate de la Revoluţie până în prezent - 1992, 2002 şi 2011 - se observă cu 
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uşurinţă că populaţia Sălajului a scăzut drastic în ultimii 10 ani. Din 1992 până în 
2002, Sălajul a pierdut 18.782 de persoane, în timp ce din 2002 până în octombrie 
2011 a pierdut nu mai puţin de 30.120 de persoane. Dacă totalul populaţiei în 
Sălaj a fost stabilit la 217,9 mii de persoane, trebuie specificat că numai 209,7 mii 
de persoane au fost persoane prezente, iar 8,2 mii de persoane au fost recenzate 
ca temporar absente, ceea ce ar însemna că există posibilitatea ca aceste persoane 
să locuiască provizoriu în străinătate.

Repartizarea pe etnii arată că românii deţin majoritatea cu 150.143 de per-
soane, în scădere cu 42.409 persoane faţă de 1992, şi cu 26.528 de persoane faţă 
de 2002. În comunicatul INS se precizează că „din punct de vedere al mărimii 
populaţiei stabile, judeţul Sălaj se situează pe locul 40 în ierarhia judeţelor”.

Scade şi populaţia maghiară, dar ponderea ei rămâne aceeaşi

La recensământul din octombrie, 68,9 la sută dintre sălăjeni s-au declarat 
români, mai exact 150,1 mii de persoane. Totodată, 50,7 mii de persoane recen-
zate s-au declarat etnici maghiari, rezultând un procent de 23,2 la sută din totalul 
populaţiei stabile din Sălaj. Astfel, Sălajul se numără printre judeţele în care po-
pulaţia de etnie maghiară are o pondere ridicată din totalul populaţiei. „Populaţia 
de etnie maghiară deţine majoritatea în judeţele Harghita (84,8 la sută) şi Covasna 
(73,6 la sută); de asemenea, ponderi ridicate se înregistrează şi în judeţele Mureş 
(37,8 la sută), Satu Mare (34,5 la sută), Bihor (25,2 la sută) şi Sălaj (23,2 la sută)”, 
se arată în comunicatul INS. Cei mai mulţi maghiari trăiesc în comunele sălă-
jene - 34.098 de persoane, şi numai 16.561 de persoane locuiesc la oraş. Zalăul 
conduce detaşat la populaţia de etnie maghiară - 8.742 de persoane, în timp ce 
în Cehu Silvaniei locuiesc 3.595 de maghiari, în Şimleu Silvaniei locuiesc 3.020 
de maghiari, iar în Jibou numai 1.204 persoane de etnie maghiară. La fel ca ro-
mânii, şi etnia maghiară care trăieşte în Sălaj a înregistrat o scădere semnificativă 
în ultimii 20 de ani. Dacă în 1992 în Sălaj trăiau 63.151 de maghiari, acum sunt 
înregistraţi numai 50.656 de maghiari, cu 12.492 mai puţini decât în 1992, şi cu 
6.508 mai puţini decât în anul 2002, când existau 57.167 de persoane (23,05 la 
sută). La nivel naţional, populaţia de etnie maghiară reprezintă 6,5 la sută din 
totalul populaţiei, fiind înregistrate 1,2 milioane de persoane.

Numărul romilor este în continuă creştere

Singura etnie care s-a înmulţit treptat şi semnificativ  în ultimii 20 de ani 
este etnia romă, ajungând acum la nu mai puţin de 6,9 la sută din populaţia stabilă 
a Sălajului. Dacă în 1992 erau înregistraţi doar 9.224 de ţigani în Sălaj, în 2002, 
numărul lor a crescut cu 3.320 de persoane, ajungând la 12.544 de etnici ţigani. 
În 2011, numărul ţiganilor a ajuns la 15.137 de persoane, în creştere cu 5.913 
persoane faţă de 1992, şi cu 2.593 de persoane faţă de anul 2002. Cei mai mulţi 
ţigani trăiesc în zona rurală - 12.110 persoane, şi numai 3.027 dintre etnici trăiesc 
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în mediul urban. Comunele în care se întâlnesc comunităţi importante de ţigani 
sunt Sâg, Crasna, Valcău de Jos, Ip, Boghiş, Buciumi, Sărmăşag, Dragu, Surduc. 
Astfel, Sălajul a ajuns printre judeţele în care ţiganii se întâlnesc într-o proporţie 
mare, fiind întrecut în clasament doar de judeţele Mureş cu 8,8 la sută şi Călăraşi 
cu 8,1 la sută. La ponderea populaţiei de etnie romă, Sălajul este urmat de Bihor, 
unde ţiganii reprezintă 6,1 la sută din populaţia stabilă. De asemenea, în Sălaj trăi-
esc 1.133 de slovaci, 70 de germani, 38 de italieni, 29 de ucrainieni, cinci rus-lipo-
veni, 102 persoane de alte etnii, iar 579 de persoane au refuzat să îşi declare etnia.

Zalăul a pierdut 10.000 de locuitori

În urma recensământului din octombrie rezultă că Zalăul a pierdut aproape 
10 mii de locuitori. În anul 2002, în Zalău erau înregistrate 62.927 de persoane, 
iar datele provizorii de acum arată că în municipiu sunt înregistrate doar 53.308 
persoane, ceea ce nu ar mai califica Zalăul la statutul de municipiu, dacă ar fi 
să luăm în considerare criteriul esenţial care îi conferă acest statut - populaţie 
de 60 de mii de locuitori. Potrivit datelor parţiale, Zalăul este urmat de Şimleu 
Silvaniei, cu 13.200 de locuitori, Jibou cu 10.137 de locuitori, şi Cehu Silvaniei 
cu 7.130 de locuitori. Din datele publicate de Institutul Naţional de Statistică rei-
ese că populaţia Sălajului este concentrată în mediul rural, unde vieţuiesc 134,1 
mii de persoane, iar în municipiul Zalău şi în cele trei oraşe - Jibou, Şimleu 
Silvaniei şi Cehu Silvaniei - locuiesc 83,8 mii de persoane. Aşadar, populaţia din 
comune şi sate reprezintă 61,6 la sută din totalul populaţiei stabile, în timp ce 
populaţia din mediul urban reprezintă 38,4 la sută din total.

 

Doar 40 de mii de sălăjeni muncesc

Dacă la numărul populaţiei suntem printre ultimele judeţe din ţară, la fel 
putem spune şi despre nivelul de trai. Din datele furnizate de instituţiile decon-
centrate din judeţ, doar 41.500 de  persoane reprezintă populaţia activă a judeţu-
lui - salariaţi, iar peste 68 de mii de persoane sunt pensionari. Anamaria Perneş, 
director executiv adjunct al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Sălaj, a declarat pen-
tru Graiul Sălajului că, potrivit raportului anual încheiat pentru anul 2011, în 
Sălaj există peste 68 de mii de pensionari, cărora statul le achită lunar 80.415 de 
pensii. Această cifră este posibilă pentru că un sălăjean poate avea două sau mai 
multe pensii. Astfel, statul plăteşte lunar pentru Sălaj 57.657 de pensii de stat, 
11.939 de pensii din sectorul agricol şi 10.819 pensii cu statut special. Faţă de 
anul 2010, există mai puţine indemnizaţii de pensie, respectiv cu 633 mai puţine 
pensii de stat - în 2010 existau 58.290 astfel de venituri, şi cu 2.358 mai puţine 
pensii în sectorul agricol - în 2010 fiind în plată 13.177 de pensii. Un alt procent 
reprezentativ al populaţiei judeţului îl reprezintă copiii din învăţământul preuni-
versitar - aproximativ 40.500 de copii, peste 6.800 de persoane sunt şomeri - din 
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care indemnizaţi numai 2.985 de persoane, iar alte 2.500 de persoane trăiesc din 
venitul minim garantat de la stat. Astfel, rezultă că peste 62 de mii de persoane 
nu înregistrează surse de venit, cifră rezultată scăzând din totalul populaţiei, po-
pulaţia care are surse de venit şi copiii.

Sălăjenii au două camere într-o locuinţă

Dacă media pe ţară a camerelor dintr-o locuinţă este de 2,7, în Sălaj numă-
rul mediu al camerelor de locuit este de 2,5 camere într-o locuinţă. În total, au 
fost înregistrate 74,6 mii de clădiri în care se aflau 100,4 mii de locuinţe convenţi-
onale - aceeaşi clădire, dar cu intrare separată şi compartimentată separat de restul 
clădirii. Chiar dacă orăşenii au, în medie, acelaşi număr de camere ca şi locuitorii 
din mediul rural, la oraş suprafaţa camerelor este mai mare decât în mediul rural. 
La sat, o locuinţă are o suprafaţă medie de 43,7 metri pătraţi, în timp ce la oraş o 
locuinţă are 47 metri pătraţi. O cameră de locuit la oraş are 18,6 metri pătraţi, iar 
la sat o cameră are o suprafaţă de 17,4 metri pătraţi. Potrivit datelor INS, Sălajul 
este singurul judeţ din ţară în care mărimea medie a unei gospodării este mai 
mare în municipiu şi oraşe decât în comune, în restul ţării proporţia fiind inver-
să. Dacă la sate oamenii nu se înghesuie în locuinţe, existând o medie de 2,68 
persoane într-o locuinţă, la oraş media creşte uşor, depăşind 2,7 persoane într-o 
locuinţă, sălăjenii trăind mai înghesuiţi decât restul românilor. În restul ţării, în 
mediul urban trăiesc 2,53 persoane într-o gospodărie, iar în mediul rural 2,83 de 
persoane într-o gospodărie.

6 februarie 2012, Graiul Sălajului
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Lucrări de doi bani pe DN1H Zalău - Aleşd

Drum surpat şi asfaltat 
înseamnă drum reabilitat

După 20 de ani de aşteptări, sălăjenii sperau ca odată cu reabilitarea dru-
mului naţional 1H Zalău - Aleşd vom avea o legătură mai bună către Oradea. 
La scurt timp după aprobarea finanţării în 2010, proiectul era prezentat ca fiind 
„extrem de important pentru infrastructura de transport a judeţului Sălaj şi va 
constitui o variantă de legătură cu judeţul Bihor de o calitate foarte bună, până la 
finalizarea tronsonului de autostradă de pe teritoriul judeţului Sălaj”. Autostradă 
nu vom avea în viitorul apropiat, iar calitatea drumului reabilitat se dovedeşte a 
fi proastă. Finanţarea obiectivului de 28 de milioane de euro se face din fonduri 
nerambursabile alocate de Comisia Europeană în proporţie de 69,25 la sută şi 
30,75 la sută de la bugetul de stat.

pauL GorGan
Graiul Sălajului

Constructorul a început să toarne asfalt pe tronsonul a cărui structură de rezistenţă 
nu a fost refăcută din cauza lipsei de bani
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Scenariu sumbru pentru reabilitarea drumului naţional 1H, Zalău - Aleşd, 
pe tronsonul dintre localităţile Hereclean şi Vârşolţ. Din cauza resurselor finan-
ciare insuficiente, constructorul va fi obligat să toarne asfalt şi în zonele în care 
drumul nu a fost consolidat şi este surpat. O soluţie de compromis, confirmată 
de reprezentantul firmei de consultanţă. „Sunt într-o şedinţă la Bucureşti pentru 
că, la această oră, nu avem suficiente fonduri pentru lucrări să refacem dealul 
Vârşolţ în întregime. Dacă nu se rezolvă problema financiară nu vom avea ce 
face şi trebuie să turnăm asfalt peste tot”, a declarat în exclusivitate pentru Graiul 
Sălajului consultantul Gheorghe Roşu. Întrebat cine este vinovat pentru situaţia 
creată, Roşu a răspuns că „Bruxelles-ul, deoarece nu a dat bani suficienţi”. Toate 
acestea se întâmplă la doar o jumătate de an după ce Graiul Sălajului, alături 
de fostul prefect Alexandru Vegh, au semnalat Ministerului Transporturilor că 
lucrările de reabilitare şi materialele folosite sunt de o calitate îndoielnică. Încă 
din 2011, trăgeam un semnal de alarmă că lucrările făcute pe dealul Vârşolţ nu 
vor rezista dacă structura de rezistenţă a drumului nu va fi refăcută şi alunecările 
de teren nu vor fi stopate. La scurt timp după ce a fost refăcut, acostamentul s-a 
surpat din cauza materialelor şi lucrărilor proaste. Iar la vizita în teren de ieri am 
constatat că peste acostamentul surpat s-a tras asfalt pur şi simplu, fără a fi reme-
diată această problemă. Este cât se poate de evident că acest tronson nu va rezista 
maşinilor de mare tonaj, şi peste scurt timp vom constata că drumul trebuie câr-
pit, iar milioanele de euro au fost aruncate în vânt.

Şeful de la Drumuri susţinea că lucrările sunt bune

În iarna lui 2011, am participat alături de fostul şef al Regionalei de Drumuri 
şi Poduri Cluj, Ioan Pantelimon, şi deputatul PDL Lucian Bode la o vizită în te-
ren pe tronsonul Zalău - Şimleu. După controlul şi discuţiile purtate cu dirigin-
tele de şantier şi consultanţii, Pantelimon concluziona: „Pe dealul Vârşolţului tot 
timpul s-au produs alunecări de teren din cauza apelor de infiltraţie. Prin proiect 
se elimină cauza prin drenajele de adâncime. Nu se pune problema să nu mai 
avem alunecări la anul (nr. - 2012), ci nu trebuie să mai avem alunecări deloc, mai 
ales că proiectantul a dat asigurări că această soluţie este viabilă”. În momentul de 
faţă, alunecările de teren nu s-au oprit, iar constructorul a făcut, pe lângă drejane, 
şi excavaje suplimentare pe o porţiune de aproximativ un kilometru. Pe dealul 
Vârşolţ sunt urme vizibile ale alunecărilor de teren.

Prefectura are alte priorităţi

L-am contactat telefonic pe prefectul Filonaş Chiş pentru a-i aduce în 
atenţie probleme ivite în reabilitarea DN1H. Acesta ne-a transmis că are alte 
priorităţi în aceste zile, fiind preocupat de o întâlnire la Bucureşti cu membrii 
Guvernului, şi spune că vom relua discuţiile abia săptămâna viitoare. În schimb, 
deputatul Lucian Bode a fost mai deschis şi ne-a promis că va întreprinde toa-
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te demersurile pe care le are la îndemână pentru ca semnalele trase de Graiul 
Sălajului să nu rămână fără urmări. „Personal voi merge din nou în teren, îm-
preună cu specialişti în construcţia de drumuri, ca să vedem dacă soluţia propusă 
de proiectanţi şi constructori este cea corectă. Este regretabil în acest moment 
faptul că actuala guvernare nu reuşeşte să asigure parametrii calitativi ai acestui 
obiectiv realizat într-o foarte mare măsură în perioada guvernării PDL”, afirmă 
deputatul Lucian Bode.

27 Iunie 2012, Graiul Sălajului



Cazul tânărului împuşcat în Pustă Vale 

Ţiganii acuză poliţia
„Dacă un ţigan omora un om, era dus direct în arest. Poliţistul care a 
împuşcat un om e lăsat să umble acum pe liber”

Cazul ţiganului de 26 de ani, împuşcat mortal de un poliţist sâmbătă seara, 
a agitat spiritele în cartierul şimleuan Pustă Vale. Varianta ţiganilor care au asistat 
la întâmplare este cu totul diferită de cea oficială, prezentată de IPJ Sălaj şi redată 
de noi în articolul de luni. Ţiganii neagă cu vehemenţă legitima apărare invocată 
de poliţist şi spun că acesta l-a bătut intenţionat, pentru că nişte prieteni de-ai lui 
aveau „o ambiţie pe el”. Am mers ieri în mijlocul ţiganilor din Pustă Vale, iniţial 
cu un sentiment de frică, ţinând cont de lucrurile pe care le auzisem despre acest 
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loc. Am ajuns chiar cu puţin timp înainte de înmormântarea tânărului. Familia 
era ocupată cu pregătirile, iar în curtea casei, extrem de amărâtă şi dărăpănată, era 
o mulţime de lume. De cum am ajuns, ţiganii s-au grăbit să conteste tot ceea ce 
citiseră în articolul precedent, unde, potrivit informaţiilor de la poliţie, victima 
era prezentată ca un hoţ prins la furat, care l-a atacat pe omul legii cu o piatră, iar 
acesta a ripostat cu un foc de armă. „Alea îs minciuni, nu aşa o fost. Nu o furat 
nimic, tot ce era pe căruţă o cumpărat cu bani, patru sute de mii o dat pe ce-i 
acolo”, ne spun ţiganii, care-l cunoşteau bine pe cel împuşcat, în timp ce ne duc 
să ne arate „încărcătura” care i-ar fi adus moartea. Sunt dispuşi să ne povestească 
varianta lor, complet diferită de cea oficială.

„M-o fugărit acasă cu căruţa, să nu mai văd ce-i fac!”

Poliţistul a venit în Pustă Vale la trei prieteni, cu care a chefuit înainte de 
incident, susţine comunitatea de romi. „O chefuit împreună, o fost la disno-
toriu. Erau în chef bine şi s-o luat de el”, susţin ţiganii. Incidentul a început în 
faţa unui bar din Pustă Vale, unde poliţistul, însoţit de trei prieteni care aveau 
„boală” pe ţigan, s-a întâlnit cu cel împuşcat. Acesta venea cu căruţa, cu încă un 
ţigan. Poliţistul i-a oprit, i-a acuzat că bunurile din căruţă sunt furate, deşi aceştia 
susţineau că le-au cumpărat. Ţiganii au fost luaţi apoi la bătaie, iar unul dintre 
ei, Covaci Călin, cel care acum e în viaţă, spune că, după ce a primit mai mulţi 
pumni în coaste şi i-au fost rupte hainele, a fost „fugărit” de acolo. „Mi-o rupt 
cămaşa, m-o bătut şi m-o fugărit acasă cu căruţa, să nu mai văd. Am zis unde să 
mă duc, să-l trageţi undeva să-l omorâţi, să nu-l mai ştie nimeni?” Celălalt ţigan 
a fost tras în curtea unuia dintre prietenii poliţistului, unde a fost bătut de aceştia, 
sub privirile poliţistului, conform relatărilor martorului. „L-o bătut, l-o lovit cu 
genunchiul în spate. Unu l-o ţinut, unu l-o bătut”, spune revoltat un membru 
al familiei victimei. În clipa în care ţiganul a prins un moment propice pentru a 
scăpa de furia celor care-l loveau, a luat-o la fugă, iar poliţistul a tras după el, din 
spate, afirmă ţiganii din Pustă Vale. Imediat după ce l-a împuşcat pe tânăr, poliţis-
tul a luat-o şi el la fugă, susţin ţiganii.

„Ce mă fac eu cu patru prunci?”

Ţiganul împuşcat mortal de poliţist avea numai 26 de ani şi patru copii 
de crescut. Cel mai mare are nouă ani, iar cel mai mic, nouă luni. Văduva lui, 
o tânără de 24 de ani, va trebui să se descurce cum poate pentru a-i creşte. 
Moartea bărbatului ei a răvăşit-o şi a lăsat-o la mila sorţii, pentru că el ţinea 
casa. „L-o puşcat şi m-o lăsat cu patru prunci. Ce mă fac io cu patru prunci? 
Am o colibă de casă în care ne plouă. Cine-mi aduce o coajă de pâine la copii?”, 
spune femeia.
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„O făcut legea cu mâna lui!”

Deşi neagă că tânărul împuşcat a fost prins la furat şi că tocmai această faptă 
i-a adus sfârşitul, ţiganii din Pustă Vale spun că, orice ar fi făcut, nu trebuia omo-
rât. „Şi dacă spărgea o bancă, nu trebuia să-l omoare! Şi-o făcut legea cu mâna”, 
ne spune unul dintre ţigani. „Şi dacă omora un om, trebuia să-l ducă la judecată 
şi să-i dea pedeapsă, nu să-l omoare”, adaugă şi mama tânărului. „Noi nu avem 
şcoală, nu avem înţelepciune, da l-am întrebat pe comandantul poliţiei când o 
fost aici dacă l-o testat cineva pe poliţist când şi-o început tura, să vadă dacă-i 
băut. Mi-o zis că nu ştie”, ne povesteşte un ţigan, în timp ce ceilalţi sar să preci-
zeze din nou că poliţistul era băut.

Înmormântat pe banii neamurilor

Ţiganul împuşcat mortal a fost  înmormântat ieri de familie. Văduva ne-a 
povestit că a primit bani de la neamuri pentru a cumpăra cele necesare şi pentru a 
se pregăti de înmormântare. Tânărul era pocăit şi , potrivit religiei lui, la înmor-
mântare a luat parte aproape toată ţigănimea din Pustă Vale.

Procurorii verifică dacă a fost legitimă apărare

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj îl cercetează pe poliţistul şimleuan 
care, sâmbătă seara, a împuşcat mortal un ţigan din satul Pustă Vale, suspectându
-l de furt. Dosarul penal este în faza efectuării expertizelor. Procurorii trebuie să 
stabilească dacă omul legii şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu şi a acţionat con-
form procedurii. „Fapta poliţistului nu a fost încadrată penal şi nici nu a început 
urmărirea penală faţă de acesta. În momentul de faţă efectuăm acte premergătoa-
re începerii urmăririi penale pentru infracţiunea de omor deosebit de grav”, a de-
clarat pentru Graiul Sălajului procurorul Adrian Olaru. Acesta mai spune că nu 
a cerut arestarea preventivă a poliţistului pentru că nu a fost finalizată expertiza. 
„Dacă din expertiză reiese că a respectat procedura, intervenind la o sesizare prin 
112, şi omorul a fost în legitimă apărare nu pot să propun arestarea preventivă”, 
a completat procurorul Olaru. Azi, organele de anchetă se vor deplasa din nou 
la Pustă pentru a lua declaraţii de la apropiaţii bărbatului împuşcat, urmând ca în 
această săptămână să fie finalizată ancheta.

ONG-urile rome sunt nemulţumite de Poliţie

Organizaţiile nonguvernamentale rome din Zalău îşi manifestă îngrijorarea 
cu privire la „obiectivitatea cercetărilor în cazul «Roz Florin», datorită faptului că 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj s-a antepronunţat în presă că este vorba de 
un caz de legitimă apărare fără a avea datele anchetei”. „Semnalăm faptul că, în acest 
moment comunităţile de romi şi, în special, cea din Pustă Vale, au un grad foarte 
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scăzut de încredere în instituţiile statului şi în special în Poliţie. Considerăm că 
în acest momoment instituţiile statului ar trebui să facă eforturi pentru a recăpăta 
încrederea romilor şi să depună toate diligenţele pentru a demonstra că se va realiza 
o anchetă obiectivă în cazul lui Roz Florin”, ne-a declarat Mirela Faitaş, reprezen-
tantul Alianţei Civice Democrate a Romilor. Robert Vaszi, preşedintele Asociaţiei 
Şanse Egale, spune că îşi doreşte „ca un astfel de caz să nu se mai repete şi că orga-
nele de anchetă să fie obiective pentru a nu se crea precedente periculoase în care 
folosirea disproporţionată a forţei să devină o practică a Poliţiei”.

Ce susţin poliţiştii că s-a întâmplat la Pustă

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Sălaj, Tincuţa Dumuţa, administrato-
rul unei societăţii comerciale a sesizat Poliţia că mai multe persoane fură mate-
riale feroase, cu o căruţă, de pe proprietatea firmei, iar un agent de poliţie, aflat în 
patrulare, s-a deplasat la faţa locului. Omul legii a constatat că reclamaţia telefo-
nică se confirmă, a obţinut indicii cu privire la suspecţi şi direcţia în care au plecat 
aceştia şi i-a urmărit până în cartierul Pusta Vale. „În căruţă se aflau bunurile 
furate, despre care suspecţii au spus că le-au cumpărat, dar au refuzat să-i spună 
agentului de poliţie de la cine şi au devenit agresivi, înjurându-l şi ameninţându
-l. În intenţia de a-i conduce la sediul poliţiei pentru cercetări, cei trei bărbaţi, 
aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice, au opus rezistenţă, l-au lovit pe omul 
legii cu pumnii, picioarele şi o piatră, şi i-au rupt cămaşa de la ţinuta de serviciu, 
încercând să scape prin fugă. Poliţistul a plecat în urmărirea a doi dintre suspecţi, 
i-a somat să se oprească, însă unul a ripostat, lovindu-l cu o piatră. În acelaşi timp, 
poliţistul a scos pistolul şi a tras un foc de armă spre bărbat, rănindu-l. Agentul de 
poliţie a solicitat imediat prezenţa unei ambulanţe, dar echipajul medical ajuns 
la faţa locului a constatat că bărbatul decedase”, se arată în comunicatul IPJ Sălaj.

Ce spune legea

Pentru faptul că poliţistul şimleuan era singur când a ajuns în Pustă Vale, iar 
asta a ridicat suspiciuni cu privire la natura prezenţei lui în zonă, ne-am interesat 
care e procedura standard. Regula e că, în patrulare, merg echipaje formate din 
doi poliţişti dar, în situaţii excepţionale, poate merge şi un singur poliţist. Aşa a 
fost şi sâmbătă seara, când cei mai mulţi poliţişti erau ocupaţi cu activităţi legate 
de referendumul de duminică, aşa că poliţistul era singur. Cât priveşte situaţia 
în care un poliţist poate folosi arma din dotare, acesta are dreptul să tragă fără 
somaţie atunci când viaţa îi este pusă în pericol.

1 August 2012, Graiul Sălajului
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Reportaj din Roşia Montană 

Moţii dau străinilor aurul ca să 
nu moară de foame

Există în România o aşezare care stă pe o comoară de aur, probabil cea mai 
mare din Europa. Cea mai veche aşezare atestată documentar pe meleagurile 
noastre a ajuns în ultima vreme şi cea mai controversată aşezare de la noi. O 
companie canadiano-română a venit aici cu gândul să scoată aurul din adâncuri, 
dar sunt români care se opun. Dezbaterea este dacă o companie internaţională ar 
trebui să înceapă operaţiunile de minerit, să exploateze aurul din zonă, sau dacă 
locul ar trebui prezervat ca zonă de patrimoniu cultural, pentru atragerea turişti-
lor. Locul se numeşte Roşia Montană. 

Pentru că proiectul Roşia Montană a născut multe controverse, reacţii pro 
şi contra, am decis să mă duc la faţa locului să văd cum stau lucrurile şi am dat 
curs invitaţiei Grupului de Susţinere a proiectului, care a organizat o vizită de 
documentare pentru jurnaliştii din judeţele Sălaj, Cluj şi Alba.

Ce este Roşia Montană?
 
Roşia Montană era cunoscută în Antichitate sub denumirea de Alburnus 

Maior. Este o zonă în care aurul a fost exploatat încă din timpul Imperiului 
Roman. În septembrie 2000, roşienii care se opun planului de exploatare cu 
cianură a aurului au înfiinţat Asociaţia „Alburnus Maior”, care luptă pen-
tru păstrarea patrimoniului istoric, arheologic şi a monumentelor naturale. 
„Asociaţia este împotriva planului companiei Gold Corporation de dinamitare 
a munţilor din jurul localităţii, extragerii aurului prin cianurare, distrugerii ga-
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leriilor romane, a caselor, bisericilor şi cimitirelor seculare”, spun reprezenta-
nţii Alburnus Maior. 

De cealaltă parte, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) promite că 
va crea peste 3.000 de locuri de muncă pe perioada exploatării, va colecta şi epura 
apele acide şi va elimina poluarea produsă de exploatările anterioare, va reabi-
lita zonele afectate de proiect şi va restaura şi conserva siturile arheologice. De 
asemenea, reprezentanţii RMGC susţin că acest proiect va avea şi un puternic 
impact economic asupra României, care va „obţine un profit de peste 1,8 miliar-
de de dolari - profit din participaţia de aproape 20 la sută în proiect şi alte taxe şi 
impozite”, la care se adaugă alte două miliarde de dolari cheltuite în ţară pentru 
servicii sau locuri de muncă. 

Un sfert din familiile din Roşia Montană se opun exploatării

Am ajuns în Roşia Montană joi dimineaţa. În centrul istoric al localităţii 
toată lumea poartă uniforma Gold Corporation - firma care vrea să exploate-
ze comoara din Apuseni. Sunt ca o armată, iar centrul e cartierul lor general. 
Cătălin Hosu, purtătorul de cuvânt al Gold Corporation, ne informează că avem 
la dispoziţie o oră pentru a consulta organizaţiile care se opun proiectului de 
exploatare. Organizaţiile se rezumă de fapt la o singură organizaţie. Intrusul care 
nu poartă uniformă cu însemnele Gold Corporation se numeşte Sorin Jurca şi 
este preşedintele Fundaţiei Culturale „Roşia Montană”, singurul ONG care se 
străduieşte să oprească exploatarea. Îl întreb de ce se opune proiectului, şi-mi răs-
punde că „motivele sunt destule” şi nu ar reuşi „nici în 15 ani” să-mi explice toată 
povestea. Totuşi, îmi spune că acest proiect „ar face ca Roşia Montană să dispară, 
şi odată cu ea şi cei peste şapte kilometri de galerii romane”. „Durata exploatării 
este de 17 ani. Poate nu există atât aur, cât estimează cei de la Gold Corporation, 
şi pleacă. Ce rămâne după ei? Situri arheologice distruse şi o bombă ecologică”, 
afirmă Sorin Jurca.

Din cele peste 1000 de familii, în Roşia au rămas mai puţin de 200. „Gold 
Corporation vrea să cumpere zona şi tăcerea ei”, adaugă preşedintele Fundaţiei 
Culturale. „Suntem aproximativ 50 de familii care nu ne vindem terenurile. Nu 
este un proiect de interes naţional, deci nu pot să ne exproprieze. Dacă nu cum-
pără  terenurile nu poate începe exploatarea”, subliniază Sorin Jurca.

Cianura - între mit şi adevăr

După întâlnirea cu opozanţii, a urmat prezentarea proiectului de exploa-
tarea a aurului de la Roşia Montană. Prezentare făcută de către Cătălin Hosu, 
purtătorul de cuvânt al RMGC. În zonă se estimează că sunt aproximativ 315 
tone de aur şi aproape 1.500 de tone de argint, la o concentraţie de 1,5 grame pe 
tona de minereu, în cazul aurului, şi 6 grame în cazul argintului. „Aur filonial 
şi nativ nu se mai găseşte. Acesta s-a exploatat în urmă cu 2000 de ani. Acum 
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vorbim doar de aur dispersat în minereu sub formă de particule”, ne „averti-
zează” Hosu. 

Deoarece aurul se găseşte în particule foarte mici în compoziţia rocii, in-
dustriile miniere din întreaga lume folosesc tehnologia cianurii pentru extrage-
rea aurului. În cantităţi mari, cianuara este foarte dăunătoare oamenilor şi altor 
vietăţi. Înghiţirea, inhalarea sau absorbţia prin piele a unor cantităţi mari de 
cianură poate fi mortală. „Planul de management al cianurii pentru proiectul 
Roşia Montană prevede o instalaţie de neutralizare, care va reduce concentraţia 
de cianură până la un nivel sub limitele impuse de legislaţia UE, înainte ca 
deşeurile să ajungă în iazul de decantare a sterilului. Limita maximă la descăr-
care în iaz, conform Directivei Europene, este de 10 miligrame pe litru, în timp 
ce concentraţia de cianură în cadrul proiectului Roşia Montană, la descărcare în 
iaz, va fi de 5-6 miligrame pe litru, şi de 2-3 miligrame pe litru, după descom-
punerea naturală sub acţiunea razelor soarelui”,  a precizat Hosu.

Ce rămâne în urma exploatării miniere?

Opozanţii spun însă că în urma exploatării aurului, Roşia Montană va 
dispărea de pe harta României şi în acea zonă va rămâne doar o mare bombă 
ecologică. Gold Corporation propune o mină modernă, cu patru cariere, dintre 
care două existente şi în momentul de faţă, şi o uzină de prelucrare a aurului şi 
argintului. Exploatarea se va face la suprafaţă, şi nu în subteran. „Zona afectată 
de proiectul minier va fi reabilitată încă din perioada de funcţionare a minei 
şi nu doar după închiderea acesteia. Fondurile necesare acestor activităţi de 
închidere şi ecologizare vor fi puse la dispoziţia statului român, încă de la în-
ceputul operaţiunii într-un cont special. De exemplu, tăiem 250 de hectare de 
pădure, dar înainte de defrişare suntem obligaţi să plantăm 1000 de hectare de 
pădure”, spun reprezentanţii Gold Corporation. Proiectul este propus pentru 
o perioadă de aproximativ 25 de ani - doi ani etapa de construcţie, 16 ani eta-
pa de exploatare şi şapte ani etapa de închidere şi reabilitare. Acum, în fiecare 
secundă, aproximativ 20 de litri de ape foarte acide se scurg din galeriile minei 
Roşia Montană în pârâul Roşia, iar de aici poluarea se propagă în aval pe râu-
rile Abrud, şi, apoi, în Arieş. În ce priveşte protejarea valorilor de patrimonial 
cultural din zona Roşia Montană, „programului i s-au alocat 70 de milioane de 
dolari, care vor fi folosiţi pe perioada de desfăşurare a proiectului”, a subliniat 
Cătălin Hosu.

Au cumpărat 80 la sută din casele roşienilor 

Pentru a obţine accesul la terenurile necesare exploatării aurului, RMGC 
a achiziţionat în perioada 2002-2008 circa 80 la sută din totalul proprietăţilor 
din zona industrială a proiectului. Zona propusă pentru dezvoltarea proiectului 
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ocupă un sfert din teritoriul comunei Roşia Montană. Astfel, 125 de familii au 
fost strămutate în cartierul Recea din Alba Iulia, un cartier modern, de tip ame-
rican.  Şi cum suntem în România, de pe urma proiectului Roşia Montană au 
profitat în special speculanţii imobiliari. „Cei care au profitat au fost oameni 
din funcţii publice, care au ştiut din timp unde trebuie să cumpere terenuri. 
Şi-au făcut un gard de piatră, o baracă şi un coteţ pe care le-au vândut cu sute 
de milioane de lei celor de la Gold. Au făcut bani grei, de şi-au permis să-şi 
cumpere vile în Alba Iulia”, am aflat dintr-o discuţie purtată cu jurnaliştii de pe 
acele meleaguri. 

Mulţi dintre roşieni au ajuns însă orăşeni de ocazie, dezorientaţi şi săraci. În 
cartierul de tip american Recea nu poţi creşte găini şi porci. „Oamenii din Roşia 
au ajuns faliţi după ce au luat banii pe case şi terenuri şi s-au mutat în Alba. Dacă 
nu îţi asigură şi un loc de muncă după ce te-au scos din habitatul tău pentru a-ţi 
întreţine casa şi familia eşti distrus. Unii au ajuns chiar să se spânzure!”, mai spun 
reprezentanţi ai mass-media din zonă. În contradicţie cu o parte din jurnalişti, 
oficialii RMGC dau asigurări că roşienii mutaţi în Alba Iulia beneficiază de pro-
grame de monitorizare, dar şi de asistenţă pentru „înscrierea copiilor la şcoală, 
încheierea contractelor la utilităţi sau găsirea unui loc de muncă prin intermediul 
Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă”.

„Până să murim de cianură, murim de foame”

În momentul de faţă, toate vechile exploatări miniere de stat sunt închise 
şi peste 80 la sută dintre localnicii din comuna Roşia Montană nu au un loc 
de muncă. Sute de oameni trăiesc la limita subzistenţei, mai ales că solul din 
zonă nu permite practicarea activităţilor agricole. Pot fi abordate doar activităţi 
complementare activităţii mineritului. Iar turismul este aproape inexistent. În 
drumul de întoarcere spre Zalău, şoferul ia „la ocazie” o autostopistă, despre care 
aflăm că este învăţătoare în Baia de Arieş. Nu ştia că maşina e plină de jurnalişti. 
Începe să ne povestească că un singur angajator important este în acea zonă - o 
firmă de confecţii, care plăteşte angajatele cu două-trei sute de lei pe lună, pentru 
că nu reuşesc să facă norma cerută de patron, iar oamenii din Apuseni au ajuns 
să fie muritori de foame după închiderea minelor. „Aici e o sărăcie lucie şi asta 
se vede pe indicatorii natalităţii. Cred că mai repede o să murim de foame, decât 
de cianură, dacă nu deschid mina de la Roşia. Tata era miner şi reuşea singur să 
întreţină o familie. Ne-am lăsat şi de fumat. Nu pentru a ne îngriji de sănătate, 
ci pentru a putea să supravieţuim”, ne spune femeia. După ce îşi termină „ple-
doaria” pentru susţinerea exploatării aurului din zonă, o întreb ce vor face peste 
10-15 ani când proiectul Gold Corporation va lua sfârşit. „Măcar 10-15 ani să ne 
fie bine”, mi-a răspuns tăios femeia. În concluzie, oamenii simpli din zona Roşia 
Montană se leagă de orice speranţă care le-ar putea aduce un venit suplimentar în 
familie pe termen scurt, chiar dacă asta ar însemna poate poluarea şi distrugerea 
mediului.
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8 Momente zălăuane
1. PATINA SMALŢULUI

Întotdeauna am socotit că muntele este o încercare dată de Dumnezeu pen-
tru a afla cine eşti cu adevărat. Cu excepţia Cehului Silvaniei, fiecare oraş sălă-
jean este străjuit de câte o spinare masivă şi impunătoare: Măgura din Şimleu, 
Muntele lui Rákóczi în Jibou, Meseşul şi străvechiul „limes” roman deasupra 
municipiului reşedinţă de judeţ. Nu ştim cum arăta satul Zyloc, pomenit de cro-
nicarul anonim al regelui Béla când, în „Gesta Hungarorum”, a relatat campania 
trupelor conduse de căpetenia Tuhutum şi fiul său Horca. În 2011, când s-a ho-
tărât construirea unei hale agro-alimentare în locul vechii pieţi din oraş, Muzeul 
Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău a avut ocazia să sape în propria curte din 
spate (de fapt, a liceului de băieţi de pe vremuri) şi a descoperit mai multe vesti-
gii medievale, printre care şi o fierărie. După terminarea primelor prospecţiuni, 
de Zilele Cetăţii au fost chemaţi şi copiii să-i ajute pe cercetători, va să zică să se 
transforme, după caz, în Indiana Jones sau Lara Croft şi să înceapă căutarea „co-
morilor” din Evul Mediu Timpuriu. Cioburile descoperite dovedesc că olarii din 
târg îşi începuseră activitatea încă de pe atunci.

Ceramica de Zalău era de o calitate excepţională, garantată prin statutul 
meşteşugarilor şi verificată cu mare atenţie de către cei înainte-stătători: avea fondul 
alb, decorat cu verde, maro şi violet închis, era smălţuită, şi, dacă clientul accepta să 
dea un ban în plus, bogat ornamentată. Deşi prima breaslă de olari şi-a primit „au-
torizaţia de funcţionare” abia în 1738, activitatea productivă fusese menţionată încă 
în 1640, iar dovezile arheologice din prezent arată că ea debutase cu mult înainte. 
Lutul era extras din mici cariere, gropi săpate local în coasta dealului de deasupra 
centrului vechi şi prelucrat în atelierele de pe uliţa numită şi azi „Strada Olarilor”, 
care coboară dinspre cartierul Brădet către strada botezată azi Corneliu Coposu.

Recent, în literatura de specialitate, s-a încercat să se reproşeze „fazecaşilor” 
de aici faptul că la un moment dat au impus un monopol de desfacere a mărfu-
rilor în zonă, dar criticii uită că produsele zălăuane erau certificate ca fiind con-
forme unui anumit standard, norme calitative faţă de care ceramica nesmălţuită 
produsă în atelierele ţărăneşti nu se apropia de nici un fel. În fapt, este o reeditare 
a discuţiei despre soarta ţăranului de azi, care nu este lăsat să-şi vândă produsele 
în supermagazine, deoarece nu îndeplineşte anumite criterii de igienă, amba-

GyörFi-Deák GyörGy
Caiete Silvane
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lare sau menţinere a calităţilor mărfii, ceea ce favorizează inevitabil desfacerea 
legumelor de import. Pe de altă parte, nici marile reţele comerciale nu se strădu-
iesc să ocupe primele rânduri ale tarabelor în pieţele alimentare din oraşe, unde 
zemoasele şi aromatele roşii de grădină se vând la preţuri mult mai mari decât 
superrezistentele, „incasabilele” tomate de seră din Turcia. Fiecare marfă îşi are 
propria piaţă de desfacere, unde comercianţii se străduiesc să-şi impună regulile 
când cumpărătorii n-au nimic de obiectat.

Cert este că multe dintre muzeele săteşti, precum şi cel realizat în casa bu-
nicilor de Ligia Alexandra Bodea din Iaz, se mândresc cu piesele de ceramică ză-
lăuană, vechi de peste un secol. Faptul că au rezistat atât, că au supravieţuit refu-
giului, bombardamentelor din conflagraţiile mondiale, epocii „războiului rece”, 
cooperativizării şi exceselor dictaturii naţional-comuniste probează ceea ce era de 
dovedit: olarii din urbea capitală de judeţ îşi luau meseria în serios şi îşi apărau 
patentul de exclusivitate prin fiecare cană, oală sau cahlă produsă.

2. ŞTRENGARA ZALĂU NORD

În noul mers al trenurilor, valabil în 2012, cursa de dimineaţă Jibou-
Zalău a căpătat un statut interregional şi bagă viteză, fără a se opri pe parcurs. 
Garnitura se formează din ultimele două vagoane sosite din capitală cu accele-
ratul de Baia Mare, fiecare de altă clasă, cu care circulă şi unii dintre bugetarii 
de prim rang. Probabil că, din cauza crizei, şefii din Zalău au rămas fără bonuri 
de benzină şi nu-şi permit să cheme maşina instituţiei la Jibou, să-i ia cât mai 
repede de acolo. După ce oricum au aşteptat douăzeci de minute în plus, răs-
timpul cât pleacă garnitura principală şi se cuplează noua locomotivă, gândeşti 
că n-au răbdare să suporte pierderea a încă trei minute cu staţionările din cele 
trei staţii de pe parcurs. Aşa că „expresul matinal”, singurul tren dintre 7:00 şi 
13:30, trece ca rapidul prin Mirşid, staţie unde se poate coborî pentru a merge 
la străvechea cetate romană Porolissum. Ruta, un prilej de „a techergheli” pre-
zentat anterior, este spectaculoasă, de un pitoresc aparte. Nu-i nici prea lungă 
(8 kilometri, adică un parcurs de 2 ore pentru adolescenţi şi adulţi) şi-i în parte 
umbrită, deoarece străbate minunata pădure a Viţinalului.

Modificarea orarului C.F.R. nu ne-a deranjat prea mult, deoarece noi ne 
duceam la Festivalul Verii (sau Berii - pentru mulţi concetăţeni, denumirea 
„fiestei” zălăuane de la începutul lunii august a devenit foarte confuză, mai ales 
după cea de-a treia halbă), dar în compartiment cu noi era şi un om din Braşov, 
care ar fi dorit să coboare acolo, ca să ajungă în Moigrad. Controlorul a confir-
mat, trenul nu are oprire în staţia Mirşid, dar nu-i nici un bai, domnul călător 
să meargă până în Zalău şi să rămână cuminte în vagon, că peste un sfert de oră 
aceeaşi garnitură se întoarce la Jibou, de data aceasta cu oprire în toate staţiile. 
Deci, în anul apocalipsei mayaşe, cel mai scurt drum între oraşul someşan şi 
comuna unde se exploatează siderurgicul tuf vulcanic trece prin Crişeni şi des-
crie traiectoria unui bumerang ameţit de atâta învârteală.
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Am citit de curând în „Magazin Sălăjean” o ştire (nesemnată) despre robo-
tul cu o voce feminină pus să anunţe sosirile şi plecările din staţia Zalău Nord. 
Când, din cauza caniculei, şinele s-au strâmbat şi în 20 august a.c. un marfar a 
sărit de pe linie, circulaţia feroviară a fost suspendată timp de vreo cinci ore. Cu 
toate acestea, „blondina” înregistrată pe bandă şi-a continuat imperturbabilă 
programul, fără ca vreunul dintre ceferişti să-i taie piuitul, spre veselia (citeşte: 
„hazul de necaz al”) celor de pe peron: „Cum tanti se încăpăţâna să roage oa-
menii să poftească în vagoane, s-au apucat şi ei să facă miştocăreală prin gară, 
spunând că urcă mintenaş dacă li se dă gratis loc la cuşetă.”

Credem că jurnaliştii distraţi de anunţurile fără efect clamate la megafon 
în ziua deraierii din Mirşid vor fi interesaţi să adauge la dosarul cu fapte diverse 
din categoria „Eternul şi fascinantul Sălaj” un incident similar, păţit la întoarce-
rea noastră de la zilele oraşului.

Cursa „regio” Sarmăşag-Zalău Nord-Jibou circulă ca atare, pe toată dis-
tanţa, doar în timpul săptămânii. În weekend, ea se opreşte în capitala de judeţ 
şi nu mai pleacă niciunde, fără să-i pese de programul „spicheriţei automate”. 
Noi ne-am urcat în vehiculul cu aspect de tramvai, ne-am instalat comod pe 
băncuţe, dar am sărit cât-colo, să ne adunăm bagajele şi să coborâm în mare 
grabă, când am auzit că trenul respectiv va sosi în gară la linia doi. Noroc cu 
pasagerii cu vechime, care ne-au potolit şi ne-au explicat toată tărăşenia, zâm-
bind cu gura până la urechi. Ca tot străinul lăsat la îndemâna bunăvoinţei gaz-
delor, nu ne-a venit să credem că este posibil aşa ceva în mult-lăudatul secol 
XXI. Ştirea citată ne demonstrează că se poate întâmpla, iar în „ştrengara” staţie 
Zalău Nord năzdrăvăniile continuă.

3. UN AMFITEATRU ÎNCINS CA O TIGAIE

Desemnarea datei de 29 iulie ca zi pentru organizarea referendumului 
de demitere a preşedintelui României a încurcat multe planuri, printre care şi 
unul legat de punerea în valoare a ansamblului arheologic de la Porolissum. 
Anul trecut, cu prilejul „Festivalului roman”, străvechea capitală de provincie 
a oferit cadrul feeric în care s-au căsătorit zâna dacică Ancuţa Mărieş cu arhe-
ologul american Eric De Sena. Pentru variaţiune, tema propusă în acest an, cu 
mult înainte de complicaţiile politice din vară, a fost organizarea unor funeralii 
romane.

Latinii antici nu-şi îngropau răpuşii, ci, întocmai ca şi grecii în celebre-
le epopei homerice, le clădeau un rug mortuar şi-i incinerau. Creştinismul şi 
„credo in carnis resurrectionem et vitam aeternam” (cred  în învierea trupului 
şi viaţa eternă) a schimbat radical acest obicei şi a promovat înhumarea. La un 
moment dat, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, costurile unei înmormântări 
au depăşit anumite limite de bun-simţ, astfel încât împăratul Iosif al II-lea de 
Habsburg a încercat să impună revenirea la ceva simplu, adică mortul să fie 
înfăşat într-un giulgiu şi azvârlit într-o groapă comună, dar a stârnit protestul 
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general al supuşilor din toate provinciile imperiului. Întrucât începuse să bată 
vântul schimbării şi se anunţa căderea Bastiliei, „reformatorul împărătesc” a 
renunţat la idee pe patul de moarte. Din păcate, în mileniul al III-lea, criza de 
spaţiu şi scumpirea „locurilor de veci” din marile oraşe, au readus transforma-
rea trupurilor în cenuşă printre opţiunile decedaţilor. O urnă încape pe orice 
poliţă şi nu trebuie răscumpărată din şapte în şapte ani.

Mi-am anunţat prietenii că mă voi duce la „Porolissum Fest 2012” şi m-au 
întrebat nedumeriţi: „Ce e aia?”

– Păi, o reconstituire istorică făcută de specialiştii de la Muzeul Judeţean 
de Istorie şi Artă din Zalău. Ea va începe cu citirea panegiricului împăratului 
Traian (Marcus Ulpius Nerva Traianus), „Nimfele Daciei” îl vor jeli, va urma 
incinerarea defunctului, armata îi va acorda onorurile cuvenite, doi gladiatori 
se vor înfrunta lângă rug, iar fiul său adoptiv, Hadrian (Publius Aelius Traianus 
Hadrianus), va fi aclamat ca succesor.

– Aş, n-ai ce face?
Cum sunt o fire încăpăţânată şi sufăr de patriotism local acutizat, am 

schimbat tactica. Se zice: „Ambalajul vinde marfa.” Pentru a populariza cu suc-
ces iniţiativa colegilor de la muzeu, altora le-am spus aşa, într-o doară, că du-
minică trebuie să mă duc la o înmormântare în Moigrad.

– Da’ cine-o a murit?
– Împăratul Traian.
– Fugi de aici! Ăla s-o dus de mult.
– Da, dar abia acum îl petrec zălăuanii, în amfiteatrul de acolo. Şi-apoi 

armata îl alege pe împăratul Hadrian şi-l aclamează bătând cu săbiile în scuturi.
– Zău? La ce oră începe?
– Fix la prânz.

Noi am venit cu toţii. După ceremonia funerară, urmau să năvălească bar-
barii şi să forţeze partea nordică a „limes”-ului imperial. Am răbdat soarele 
arzător, cocoţat în crucea amiezii, acolo de unde putea să dogorească râul, ra-
mul, cu o intensitate maximă. Dacă ne-am fi transformat în panouri solare, am 
fi generat kilowaţi de energie ieftină şi ecologică. Spectacolul, desfăşurarea de 
trupe, demonstraţiile de virtuozitate şi joaca de-a războiul a meritat „prăjirea” 
de care a avut parte toată lumea, „ad unum omnes”, de la vlădică la opincă. 
Poate că la anul, organizatorilor le va veni ideea să construiască un umbrar ad-
hoc prin întinderea unor prelate pe câţiva stâlpi uşori, din fibră de sticlă, fixaţi 
cu rezervoare din plastic umplute cu apă, postate la bază, întru răsfăţarea ofi-
cialităţilor şi spectatorilor. Ca plan de rezervă, pe principiul „nu pune pe altul 
să facă ceea ce tu însuţi poţi face”, fiecare poate să-şi aducă o umbrelă de acasă. 
Ea va fi folositoare atât în vreme de arşiţă cât şi în caz că plouă. Şi, la nevoie, îi 
putem ciomăgi şi pe roxolani cu ea.

„Acta est fabula! Salve!” (Piesa s-a terminat, a devenit poveste. Salut!)
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4. LABIŞ ŞI VERBELE FRANCEZE

Este o vară cu temperaturi aviare. Alcoolul rubiniu din „termometrul îndră-
gostiţilor” arată 42 de grade. Încă un pic şi se revarsă din tubul prelung şi tran-
slucid fixat pe clădirea bibliotecii judeţene. Mai în vale, în faţa casei de cultură a 
sindicatelor, pe panoul ceasului electronic se afişează doar 39. Destule şi acelea. 
Căldură mare, monşer! Păcat că nu se mai predă „Moartea căprioarei” la liceu, 
altfel tinerii ar putea recita îngânduraţi din Nicolae Labiş: „Seceta a ucis orice 
boare de vânt./ Soarele s-a topit şi a curs pe pământ./ A rămas cerul fierbinte şi 
gol./ Ciuturile scot din fântână nămol./ Peste păduri tot mai des focuri, focuri/ 
Dansează sălbatice, satanice jocuri.” Cât de precisă şi de actuală este imaginea! 
Satele de pe versanţii mănoasei văi a Someşului au rămas fără apă. Flăcările înghit 
părţile greu accesibile ale Bucegilor, vâlvătăile înconjoară Colorado Springs de 
lângă Grădina Zeilor americană, fumegă pădurile de pin din Insulele Canare, ard 
stejarii pitici din sudul însorit al Franţei, chiparoşii Italiei şi arborii de mastic de 
pe coastele Greciei.

În vremurile dinainte de revoluţie, capodopera „poetului adolescent” se 
studia în ultima clasă de liceu. Labiş a povestit „vânătoarea foamei în Munţii 
Carpaţi”, „la ceas oprit de lege şi de datini”, din proprie experienţă. Imediat după 
terminarea celui de-a doilea război mondial, a urmat una dintre cele mai mari se-
cete din istoria ţării. Ţăranii au trebuit să predea puţinele bucate adunate pentru 
ca ţara să plătească „cote” (despăgubiri) Uniunii Sovietice. Rămaşi fără mijloace 
de trai, moldovenii s-au urcat pe „trenurile foamei” (Iaşi-Timişoara) şi au ple-
cat să-şi câştige pâinea în Banat, o zonă mai puţin afectată de caniculă, datorită 
reţelelor de canale folosite atât pentru desecarea mlaştinilor cât şi pentru irigatul 
ogoarelor.

„Biche” înseamnă chiar „căprioară” în limba franceză. De la omofonia din-
tre „la biche” şi Labiş au pornit multiplele speculaţii legate de moartea poetului, 
lovit de un tramvai şi plecat dintre noi după ce a dictat „Pasărea cu clonţ de rubin” 
pe patul de moarte din spital. Poeziile sale au fost traduse în franceză de Aurel 
George Boeşteanu, tălmăcitor al lui Arghezi, Blaga, Philippide, plus proza lui 
Călinescu, Camil Petrescu, Sadoveanu. La o asemenea carte de vizită, am făcut 
ochii mari când am citit: „je suis mon p`ere”, adică, la o primă interpretare, de 
francofon amator: „eu sunt propriul meu tată”. Mi-am amintit imediat de po-
vestioara lui Robert Heinlein, „All You Zombies” (Voi toţi zombii), unde eroina, 
o barmaniţă orfană, se face agentă temporală şi îşi schimbă sexul, se întoarce în 
timp, devine propriul său tată, iar de dragul paradoxurilor temporale, chiar pro-
priul bunic şi propria bunică. Va să zică am picat de fraier, aviz „get-begeţilor”. 
Aurel George Boeşteanu a tradus corect: „Mă iau după tata.” Nici zeţarul nu şi-a 
făcut de cap, a cules rândul cum trebuie. Verbul „suivre” (a urma) se conjugă as-
tfel la modul indicativ, timpul prezent: je suis, tu suis, il suit, nous suivons... Deci 
atenţie, „je suis Paul” poate însemna cu totul altceva decât „io mi-s Pavel” („...din 
Banat”, dacă ştiţi cântecul).
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Nicolae Labiş a fost bun prieten cu zălăuanul Ion Buda, întâi redactor-şef, 
apoi secretar de redacţie la ziarul sălăjean (de fapt săptămânalul tip ediţie de we-
ekend) „Năzuinţa”. Profesorul universitar Dumitru Titus Popa a publicat în 
„Clipa” lui Dinu Săraru o fotografie unde cei doi apar într-un grup de opt, alături 
de Ion Gheorghe şi Nicolae Stoian şi a deplâns faptul că canonul literar actual 
încă nu l-a acceptat pe genialul tânăr care a căzut în „lupta cu inerţia” şi ne-a lăsat 
ca epitaf versul: „Eu nu mai sunt, e-un cântec tot ce sunt.” (Primele iubiri). De 
dragul confuziilor pe tema „a fi” versus „a urma” în limba franceză: „Je ne suis 
plus, c’est un chanson tout-ce que je suis.”

5. BUCURIA COPIILOR ŞI APOCALIPSA DĂSCĂLIMII

Situat la poalele Meseşului, cartierul Brădet reprezenta cândva, cu vreo 
două decenii în urmă, plămânii oraşului. După revoluţie, aici s-au construit pri-
mele căbănuţe de agrement, unele incendiate fără zăbavă de persoane iresponsa-
bile rămase neidentificate, care au pus focul fără să se teamă că pălălaia s-ar putea 
extinde în pădure. Proprietarii au ripostat clădind vile solide din piatră, material 
ignifug prin definiţie. Unii şugubeţi au răspândit zvonul că noii potenţaţi şi-ar fi 
propus chiar să le îmbrace în azbest, dar s-au speriat când au aflat că e un material 
cancerigen. Apoi s-a înlăturat şi pericolul incendiului forestier, prin defrişarea 
masivă a arborilor de pe coaste, ceea ce a redus cantitatea de apă preluată de sol şi 
a ridicat imediat nivelul apelor pârâului Zalău după fiecare rupere de nori, spre 
bucuria mass-mediei locale, grăbită să filmeze cum ţâşneşte apa din gurile de 
canal şi curg puhoaiele printre maşini pe bulevardul Mihai Viteazul.

Dumbrava Sibiului reprezintă o parte din hotarul străvechiului 
Hermannstadt, unde s-a amenajat un complex în aer liber, care cuprinde şi 
Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA, spaţiu făcut celebru de morile 
rustice, cu pietrele acţionate de câte o „roată cu făcaie”, strămoaşa turbinei Pelton. 
Iată prima imagine care mi-a sărit în minte, când am văzut frumosul parc de agre-
ment din  Brădet, cu o „porta pretoria” din bârne la intrare, un spaţiu împădurit 
unde copiii pot alerga în voie după fantezii şi aventuri, fără teama de a ajunge sub 
roţile vreunui bolid condus de un vitezoman de cartier. Proiectul „Pădurea-parc 
Brădet” a fost predat beneficiarilor în 2009, la începutul lunii septembrie. Zona 
de agrement ocupă o suprafaţă de 20 de hectare. Amenajarea celor două sectoare 
a costat aproape 1,6 milioane de lei, bani proveniţi de la Administraţia Fondului 
de Mediu, cu o contribuţie de 0,2 milioane de lei din partea municipalităţii. 
Conform celor declarate la inaugurare de primarul Radu Căpîlnaşiu:

„În zona A au fost realizate alei principale în lungime totală de 896 metri 
liniari şi 800 de metri liniari de alei secundare. Aici au fost amplasaţi 32 de stâlpi 
de iluminat public şi amenajate două locuri de joacă pentru copii şi patru zone 
sportive, plus un grup sanitar şi biroul administratorului parcului. În zona B 
exista 635 metri liniari de alei principale şi 345 metri liniari alei secundare, 30 de 
stâlpi de iluminat, două locuri de joacă, o zonă sportivă şi două toalete ecologice. 
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În parc au fost amplasate bănci şi coşuri de gunoi.”
La intrarea în parc, o hartă a împrejurimilor propune câteva posibilităţi de 

drumeţie. Cercul galben, „ochiul boului”, duce către tabăra de vară de sub Meseş, 
urcă pe creastă şi se opreşte la Izvorul Salamandrelor. Ca să ajungi acolo, trebuie 
să ieşi din parc prin partea dinspre munte, să traversezi drumul european E81 
către Cluj şi, la prima curbă ce urcă pe Meseş, să părăseşti şoseaua şi s-o coteşti 
la stânga, pe un drum forestier plin de hârtoape. Cine îl vede, îşi aduce aminte 
de bancul cu ARO 4x4, reluat acum în varianta Dacia Duster. Cică nemţii zăresc 
noul vehicul tot-teren la târgul de maşini din Frankfurt, îl testează, trec peste 
hopuri, se bagă prin albii de pârâu, patinează prin mlaştină cu el, apoi dau din cap 
uimiţi: „Maşina asta se fabrică în România? Mein Gott, ce fac unii numai ca să 
nu-şi repare drumurile!”

După o cale de trei sferturi de ceas mers pe jos, în condiţiile menţionate 
anterior, turistul întâlneşte terenul de sport şi vestiarul taberei, situate în stân-
ga. Tot aici, se află şi o fântână dezafectată. Cabana, unde în alte vremuri erau 
găzduiţi participanţii la olimpiadele naţionale, se află un pic mai sus, în dreapta, 
dincolo de poarta ferecată acum de un „rug”, ramura ţepoasă a unui mur, crescut 
şi înstăpânit în cadru ca-n basmul cu Frumoasa din Pădurea Adormită. Clădirea 
a fost construită prin contribuţia cadrelor didactice, de aceea unii o amintesc sub 
numele de „Cabana Învăţătorilor”. Cândva, la sfârşitul lunii iunie, după închei-
erea anului şcolar, a existat şi o zi rezervată „apostolilor de la catedră” (30 iunie). 
Apoi au început nefastele metamorfoze postrevoluţionare, iar momentul festiv 
dinainte de începerea celor 61 de zile ale vacanţei pedagogilor a căzut victimă 
modificărilor de dragul schimbărilor.

Tabăra de pe Meseş, aşa cum se înfăţişa azi-vară, este o reprezentare la scară 
a tuturor durerilor din învăţământul românesc. În toamna acestui an, în judeţ au 
rămas neocupate peste 200 de posturi de suplinitori. Dascălii bătrâni s-au pensio-
nat sau au murit, iar cei tineri preferă să lucreze ca ospătari sau să culeagă căpşuni 
în occident. Şi uite aşa rămânem şi fără sărbătoriţi, şi fără sărbători, doar cu poe-
ziile lui Goga şi doinele de jale.

6. ADY ŞI ROMANUL FEMININ

Casa unde a locuit poetul revoluţionar maghiar în perioada cât a studiat la 
Liceul Wesselényi, astăzi Colegiul Naţional Silvania, se află pe strada Crasnei, 
rebotezată postrevoluţionar „22 Decembrie”, probabil pentru că duce către po-
ligonul armatei.

În copilărie, Ady şi-a început studiile la şcoala din satul natal, Eriu-Meţenţ 
din comitatul Sălaj, localitate care azi îi poartă numele. După ce a absolvit gimna-
ziul piarist din Carei, tânărul şi-a continuat studiile la şcoala în faţa căruia se află 
acum bustul său. O altă statuie i-a fost ridicată în Lompirt, unde au trăit bunicii 
din partea tatălui. Când părinţii au ales Zalăul, a contribuit mult faptul că sora ta-
tălui său, Ady Juliánna, s-a măritat cu Séra Lajos, un bogat proprietar de terenuri, 
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deci elevul avea masa şi casa asigurate. Şi-a luat examenul de bacalaureat în 1896, 
an în care jurnalul „Szilágy” (Sălajul) l-a debutat publicistic.

Ca orice poet, a avut o viaţă sentimentală zbuciumată. În ultimul an de stu-
dii, s-a îndrăgostit nebuneşte de Zsóka (Friedmann Erzsébet). Muză i-a fost Léda 
(Brüll Adél, măritată Diósy), iar soţie Csinszka (Boncza Berta). Dar Ady a fost 
asaltat tot timpul de alte femei. Printre ele s-a numărat şi prozatoarea Dancsházi 
Oláh Ida, sălăjeancă la origine, fata unui revoluţionar paşoptist din armata gene-
ralului Bem, căzut în dizgraţie după reinstaurarea dominaţiei habsburgice. După 
ce a divorţat de Szollosy György, şimleuanca strămutată în capitala maghiară a 
fost nevoită să-şi câştige singură pâinea şi a început să scrie articole pentru pe-
riodicele din Budapesta. A publicat mai multe cărţi semnate cu pseudonimul 
Lux Terka. În 1905, i-a trimis poetului un volum cuprinzând două nuvele ample 
(„Jurnalul lui Lenci”, „Fani şi Dani”). Ady a reacţionat curtenitor şi, în anumite 
limite, favorabil: 

„Am promis să ne referim şi la femeile care scriu. Credem că, dacă totul ar 
decurge normal în această ţară, în vremurile de azi, atunci scriitoarele ar trebui 
să conducă lumea. Dar îi putem linişti oricum pe bărbaţii condamnaţi la munca 
silnică de zilier, cuprinşi de fiorii de spaimă. Încă nu s-au născut femeile de care 
ar trebui să ne temem cu adevărat. Mă gândesc la cărţile lui Lux Terka şi Tormay 
Cecil. Două intelectuale marcante. Amândouă sunt spirite nobile şi diletante de 
rangul întâi. Însă diletante.” („Scrisorile din seara de vineri”, Magyar Közélet, 21 
mai 1905, semnată Diósadi)

În prezent, după mai bine de un secol, romanele scrise de Lux Terka au par-
te de un reviriment deloc surprinzător. Nu credem că vor fi trecute vreodată în 
canonul literar, dar conversaţiile de alcov şi mondenităţile răsucite pe toate feţele 
pot oferi multe ore plăcute cititoarelor de oricând. Precum spunea şi Ady Endre 
într-un alt articol, apărut în „Budapesti Napló” (Jurnalul budapestan), textele 
redau incitantele şi subtilele meandre ale sufletului, denotă o melancolie îndui-
oşătoare şi oferă o doză consistentă de naivitate feminină.

7. „ZONA EROTICĂ ZALĂU”

Despre umoristul Ioan Groşan am scris anterior, în „Curiozităţile sălă-
jene”, când a venit vorba despre romanul „Judeţul Vaslui în N.A.T.O.”, o lu-
crare deloc science-fiction, deşi acţiunea este plasată în îndepărtatul şi potenţial 
distopicul 2084. Pe scurt, România este acceptată progresiv, judeţ cu judeţ, să 
facă parte din alianţa nord-atlantică, ultimele rămase pe dinafară fiind Vaslui şi 
Sălaj. Competiţia este acerbă. Dacă moldovenii au aruncat în luptă nurii celebrei 
hangiţe Ancuţa, sălăjenii au apelat la întreaga echipă feminină de handbal de la 
SILCOTUB Zalău, „câştigătoarele Cupei Parteneriatului pentru Pace”, ca să-i 
îmbibe pe generalii aliaţi cu nişte pălincuţă „ochi de veveriţă”, iar apoi să le cânte, 
echipate numai cu genunchierele, „Aşa beu oamenii buni” şi „Love me tender”. 

Romancierul a revenit acum pe plaiurile silvane într-un episod din roma-
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nul „Un om din Est”. Atunci când reporterul Nelu Cucerzan, alter-ego-ul pro-
zatorului, l-a vizitat pe prietenul Viorel Mureşan, binecunoscutul poet optze-
cist, a constatat cu surprindere că în Zalău totul poartă numele de Porolissum: 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, hotelul din centrul oraşului, agenţia de 
turism, ansamblul folcloric, cartierul dinspre Ortelec, ditamai strada, ba chiar şi 
şcoala de pe ea au fost botezate cu numele străvechii capitale de provincie roma-
nă. Năstruşnicul obicei l-a amuzat copios, astfel încât a creat un personaj volup-
tuos, botezat Tit-Livia Porolissa de către fanaticul ei tată, profesorul Horaţiu Pop, 
un latinist de excepţie, xenofob prin destin şi educaţie.

Descrisă printr-un fragment preluat cu ghilimelele de rigoare din „Istoria 
literaturii române” de G. Călinescu, „monumentala eroină” a stârnit senzaţie, a 
mişcat inima şi pana criticilor. Anton Holban a văzut în ea „o paradigmă a omului 
fără vocaţie”. Andrei Terian a considerat că „încarnează profilul ardeleanului ti-
pic, prototipic şi arhetipic laolaltă”. Alţii, mai cu picioarele pe pământ, s-au arătat 
profund şocaţi de realitatea reprezentată în versurile: „De la Nistru pân la Tisa/ 
Tot românu-n Porolissa”. Octavian Soviany a caracterizat-o succint drept „o bru-
tăriţă plăvană din care emană un aer frust de senzualitate bovină”. Andrei Simuţ 
a sintetizat conciliant: „tot programul de aventuri erotice ale lui Nelu Sanepidu 
are ca scop studiul caracteriologic al femeilor, al tipologiei feminine apărute sub 
comunism, scopul fiind de a surprinde femeia în momentul de vulnerabilitate 
maximă”. Ehehe, cine ştia pe atunci de exhibiţionistele noastre, devenite fără voie 
vedete porno pe Youtube, în urma filmuleţelor deşucheate postate de hackeri sau 
de iubiţii dezamăgiţi, înregistrări tocmai bune pentru a creşte tirajul gazetelor şi 
audienţa posturilor de televiziune.

Drept punct de intensitate maximă a plăcerii provocate de descrierea „zonei 
erotice Zalău”, sintagmă creată tot de mucalitul Ioan Groşan, se potriveşte aici 
anecdota cu Grădina Poporului, locul unde cuconetul din Zalău îşi plimba căţe-
luşii de rasă caniche, numiţi „puli” în ungureşte, de unde şi denumirea dâmbului 
respectiv, absolut nevinovată în limba lui Ady Endre: „Puli-domb”.

8. O CREASTĂ FORTUNATĂ

Primul releu amplasat deasupra Zalăului a fost cel al televiziunii naţionale. 
Fiind atât de aproape, cei din cartierul Brădet prindeau programul 1 cu un sim-
plu dipol plasat pe receptorul TV. O legendă urbană susţine că era suficient să 
se scoată o mână pe fereastră, iar cu cealaltă să se atingă mufa de antenă, ca să se 
obţină o imagine ireproşabilă. Dar cu ce folos? Nicolae Ceauşescu a dorit să facă 
economii „la sânge” şi n-a permis difuzarea campionatelor mondiale sau europe-
ne de fotbal, aşa că microbiştii au pus mână de la mână, şi-au cumpărat televizoa-
re „Sport”, care funcţionau alimentate de la o baterie de automobil, au urcat pe 
Meseş, au montat pe un catarg improvizat antene tip „fluture” de mare câştig şi 
s-au instalat în fotoliile pliante, ca să savureze competiţiile transmise de posturile 
maghiare sau ucrainene. Şi aşa, în vremurile dinainte de Revoluţie, zălăuanii au 
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trăit cu adevărat nişte „nopţi magice”, într-un stil imposibil de imaginat azi, în 
epoca transmisiilor prin cablu optic şi a plasmelor lăţite de-a lungul sufrageriei.

Criticii reproşează autorilor de literatură ştiinţifico-fantastică faptul că 
n-au prevestit dezvoltarea reţelelor celulare de telefonie mobilă. În goana după 
extinderea cuprinderii teritoriale, companiile specializate s-au repezit să cu-
cerească înălţimile. Azi, numărul stâlpilor de pe Meseş, încărcaţi cu cele mai 
ciudate „dobe” şi „furci”, s-a înmulţit vertiginos. În aval de cele mai vechi echi-
pamente, lângă şosea, unde începe traseul turistic marcat cu banda roşie, există 
o instalaţie la picioarele căruia se află şi un cuptor de copt pâine. Lemne sunt 
berechet în jur, iar unii susţin că se pot coace şi vinete în el, dacă se aduce apă 
potabilă din vale.

Vechiul releu este păzit de câţiva câini, care latră la toţi turiştii, indife-
rent de sex, religie, naţionalitate, studii, orientare politică sau data de expirare 
a actului de identitate. Cea mai vitează este căţeluşa Lady, o maidaneză neagră, 
fără pui. Aud că a încercat să muşte şi cauciucurile bicicletelor de munte care 
au concurat în cadrul competiţiei Michelin Maraton Zalău. Este o competiţie 
dură şi solicitantă, cu trei trasee: „Hobby” (30 km), „Race” (54 km) şi „Elite” 
(94 km). Ici-colo, pe cărare, găsim părţi din semnele reflectorizante montate pe 
cadrul velocipedelor.

Grosul antenelor se află în zona vechiului turn de pază roman. Tot traseul 
de creastă este marcat cu panouri mari, viu colorate, întrucât punctele cele mai 
propice pentru scrutarea depărtărilor au fost folosite şi acum 2000 de ani de 
străjerii romani, iar companiile telefonice au avut nevoie de o degrevare arheo-
logică „in situ” urgentă. Coborâm către Moigrad. Datorită defrişărilor masive, 
orizontul s-a lărgit, iar priveliştea este incredibil de frumoasă. Într-o zi senină, 
se văd Vârşolţul, Periceii, Măgura Şimleului şi chiar mai departe. Dar totuşi 
aş prefera ca arborii să fi rămas la locul lor şi să scrutez depărtările primăvara 
devreme ori toamna târziu, când încă ramurile nu sunt înfrunzite.

Cel mai uimitor lucru este microclimatul de la cota 500. Dacă jos, la poale, 
fierbe asfaltul întins pe bulevard şi sfârâie anvelopele maşinilor, sus, în umbra 
copacilor de pe creasta muntelui, nici nu se simte canicula. Este atât de plăcut, 
încât te simţi ca într-una dintre staţiunile de pe ţărmul insulelor „fortunate” 
(favorizate de soartă), într-un loc unde nu-i nici prea cald, nici prea frig, unde 
toată lumea trăieşte fericită şi te lasă în pace până când nu dai năvală cu tunul, 
precum a încercat Horatio Nelson în 1797 şi a păţit-o urât de tot. Aşa, ca să 
ştiţi de ce statuia din vârful coloanei amplasate în celebrul Trafalgar Square ţine 
sabia în mâna stângă: braţul drept al amiralului i-a fost smuls de o ghiulea când 
a atacat portul Santa Cruz de Tenerife. Pacea de pe creasta Meseşului este una 
dintre cele mai de preţ comori ale Zalăului, păcat că atât de puţini urcă să se 
bucure de ea. Dumnezeu dă, dar nu bagă în traistă.

Caiete Silvane, 2012
www.caietesilvane.ro
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Főúri és/vagy hivatásos színjátszás? 
Idős Wesselényi Miklós tevékenysége 
az erdélyi magyar nyelvű színjátszás szolgálatában

A magyar hivatásos színjátszás kezdeteit az 1790, illetve 1792-es évszámok je-
lölik. A magyar nyelvű hivatásos színjátszás előzményeként az iskolai színjátszás és 
a főúri színjátszás fogható fel, amelyeket – a szakirodalom állítása szerint – olykor 
csak a tudományos absztrakció révén különíthetünk el egymástól.1 Ez az elkülönítés 
azért is nehézségekkel járna, mert adott egy bizonyos folytonosság és átfedés a szín-
játszás e formái között. Ez különösen erős Erdélyben, ahol az első hivatásos társulat 
tagjai között ott találjuk az egykori iskolai színjátszókat. Maga a társulat arisztokra-
ta patronátus alatt állt, tagjai is jó házból való, filozófiát végzett nemesifjak voltak.2 
Tudvalévő ugyanis, hogy az erdélyi magyar hivatásos színjátszás megalakításának 
előfeltétele a Guberniumnak a szász Nagyszebenből a túlnyomórészt magyarok 
által lakott Kolozsvárra való 1789. évi áthelyezése volt. Itt alakult ki a gróf Bánffy 
Györgyöt követő arisztokrácia, a főkormányzóság nemesi hivatalnoki kara és az ér-
telmiség soraiból az a bázis, amelynek művelődéstörténeti szerepét – nevezetesen az 
anyanyelvű színjátszás iránti igény megfogalmazását – Magyarországon a vármegyék 
nemessége vállalta fel. Így – Kerényi Ferenc megfogalmazásával élve – Kolozsvár 
egyféle földrajzi tengelyt alkotott Marosvásárhellyel (királyi tábla, jurátusokkal) és a 
legjelentősebb erdélyi iskolavárossal, Nagyenyeddel, amelynek növendékei sorából 
került ki az első színésznemzedék java.3 

Ugyanakkor az erdélyi társulat id. Wesselényi Miklós báró 1797–1809 között 
tartó patronátusa alatt gyakran játszott a zsibói kastélyban, itt mutatták be először a 
patrónus eredeti vagy fordított műveit. A publikum a báró vendégeiből, meghívottja-
iból állt, így tulajdonképpen a nyilvános színház intézménye – időlegesen – átváltott 
a főúri színjátszás formájába. Wesselényi ugyanakkor jóval több volt, mint mecénás, 
patrónus, valójában tulajdonos-igazgatóként működtette zsibói kastélyában feudális 
magánszínházát. A Kolozsváron játszó, vagy épp turnékra induló társulatot egy távol 
eső birtoktestként igazgatta, a színész-művészeti vezető révén.4 A hosszabb vándo-
rutak megszervezésével jelentős anyagi bevételekkel gazdagította a társulatot, fonto-
sabb volt azonban az, hogy a különböző erdélyi városok színházszeretető publikuma 
megismerkedhetett a kolozsvári társulat akkor igen színvonalas műsorrendjével. A 
minél sikeresebb kiszállások megszervezése érdekében saját tekintélyét is latba ve-
tette, maga fordult a különböző városok tanácsihoz a játékengedély megszerzése, 
az előadások feltételeinek megteremtése érdekében.5 Emellett a báró átvizsgálta a 
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társulat számadásait, új működési szabályzatot állított fel számukra (1803), alkalmat 
kerített a színészek szerződéseinek megkötésére, több esetben a próbafolyamatba is 
beleszólt, sőt – látványos vadászjelenetek közepette – ő maga is megjelent a színpa-
don. Idősebb Wesselényi báró zsibói kastélyszínházáról, az előadások helyszínéről 
és körülményeiről, a színjátszás reprezentációs funkciójáról Mezőkövesdi Újfalvi 
Sándor emlékiratai tudósítanak: „Az év kedvezőbb részein a Solymos alatti vadas-
kertben fölállított színkörben adattak színdarabok, rendesen ünnep és sokadalmi na-
pokon. A Szilágyiak, a Szamosmentiek mind meghívattak belépti díj nélkül és ren-
desen igen nagy sokaság gyűlt össze. […] A színdarabban ritkán hiányzott valamely 
vadászati jelenet; amikor Wesselényi a színkör feletti szálas erdőt meghajtatván, ő 
maga a színkör hátulján rejtve állt lőfegyverrel a kezében s midőn a színpadi vadászat 
kifejlődött, a hátulsó függöny felgördülvén, egyszerre a nézők előtt állt a többé már 
nem színi, hanem valódi vadászjelenet…”6

Iskolai színjátszás, főúri színjátszás és hivatásos színjátszás elhatárolásának le-
hetséges szempontja az a közönség, amely az illető előadáson részt vehetett. Az első 
két esetben mindig érvényesült egyfajta szelekció. Az iskolai színjátszás a maga tisz-
ta formájában az alkalmi próbatétel szerepét töltötte be, amely a diákoknak a latin 
nyelvben és a retorikában való fejlődését mutatta meg szülők, tanárok s az iskola 
patrónusai előtt. Ez akkor is megfontolandó, ha a 18. század végére az iskolai szín-
játszás elvilágiasodott, anyanyelvűvé vált, s a potenciális közönség köre is jelentősen 
kibővült. A főúri színjátszás esetében a publikumot a színházpártoló főúr vendégei 
alkották. Ez utóbbi esetben is részt vehettek az előadáson az alsóbb rétegek tagjai, 
kézművesek, parasztok, hisz a reprezentációnak nyilvánvalóan valakinek kellett 
szólnia. Azonban egyik esetben sem ezeknek a széles rétegeknek szólt az előadás, 
a színházat sem az ő igényeik hívták létre. A főúri színjátszás a habermasi értelem-
ben vett reprezentatív nyilvánosság körébe tartozott.7 Mint a későbbiekben látni 
fogjuk, a magyar hivatásos színjátszás sokáig megőrzi a reprezentációs funkcióit is, 
különösen Erdélyben, ahol az első hivatásos színjátszó társaságot támogató arisztok-
rácia ízlésének, elvárásainak következményeként a magyarországihoz képest jóval 
magasabb a neoklasszicista tragédia játszottságának aránya, a kor népszerű színpadi 
szerzőinek alkotásai mellett viszonylag gyakran színre kerültek ugyanis Metastasio, 
Cronegk, Collin, Gottsched, Voltaire művei is. 

A bécsi császári udvar 1785-ben kiadott színházi rendelete, az Organisations-
Statut nem csupán a birodalom színházainak működését szabályozó, általános ren-
delkezéseket tartalmazott, hanem pontosan meghatározta a tragédia, az érzékenyjá-
ték és a vígjáték általa elfogadható tulajdonságait. Saját céljainak megfelelően a tra-
gédiának egy „megszelídített” változatát propagálta. Legfontosabb elemnek a gazdag 
cselekményt tartotta, a tragédiát a fenséges kategóriájával jellemezte, de nem tartotta 
elfogadhatónak, hogy ezen a határon túlmenjen: „A tragoedia gazdag cselekménnyel 
birjon, telve fenséges érzülettel, de ne csapjon át a borzadályosba és a természetfö-
löttibe; részvétet és félelmet keltsen undor és borzadály helyett. […] A tragoedia 
nyelvezete legyen nemes, ne pedig képzelgéssel átszőtt szószátyárság.”8 Nem sok-
kolni, elrettenteni akarta tehát a színház ideálisnak elképzelt változata a közönséget, 
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hanem – értelmére és érzelmeire hagyatkozva – nevelni akarta a nézőket, a felvilá-
gosodás értékrendjének megfelelően. Ezért utasították el a rendelet szerzője-szerzői 
mindazt, ami a drámában természetfölötti és a nézőben borzadályt kelt, az undor 
és rettenet helyett a részvét és félelem volt az általuk megkívánt hatás. Példaként a 
francia tragédiaírókat említik, akik sohasem ábrázolták nyílt színen a halált. Nem 
lehettek hát ínyére az udvari esztétikának Shakespeare véres királydrámái, mert ezek 
úgymond „izgalmat” kelthettek, s erre egy mégoly felvilágosult abszolutizmusnak 
sem volt szüksége. 

A tragédia ilyen „megszelídített”, pontosabban módosult változata elsősorban 
az erős jezsuita színjátszó hagyományokkal rendelkező, a Leibnizra visszavezethető 
wolffi filozófiai gondolkodás jegyében álló jozefinista osztrák birodalom színháza-
inak műsorrendjében vált meghatározóvá, ahol heroikus, a csodálat (admiratio) fel-
keltését legfontosabb célként kitűző tragédia az 1800-as évek környékén Ayrenhof 
és Collin munkásságában második virágkorát élte.9 Az osztrák szerzők a felvilágo-
sodás korai szakaszának politikai témájú szomorújátékához nyúltak vissza, amely-
nek legfőbb célja az volt, hogy nézőjét állampolgári kötelességeire emlékeztesse. A 
szomorújátéknak ez a változata olyan patrióta hősöket jelenített meg, akik erkölcsi 
tökéletességük és szigoruk révén messze a nézők fölé emelkednek, s akiknek erénye, 
erkölcsi tökélye olyannyira az átlagos fölé emelkedik, hogy a befogadó számára saját 
gyengesége, kicsinysége is kiviláglik. Épp ennek tudható be, hogy ezek a drámák 
nem érzelmi azonosulást próbáltak a befogadókból kiváltani, sokkal inkább átlagon 
felüli hősöket mint csodálatra méltó morális eszményt akarták a nézők elé állítani. 

Ezt a drámaprogramot a magyar színjátszás történetében id. Wesselényi Miklós 
báró nevéhez köthetjük, aki az erdélyi magyar nyelvű hivatásos színészet kialakulá-
sában nem csupán mecénásként, színházi vállalkozóként töltött be jelentős szerepet, 
hanem drámaíróként és fordítóként is. Az erdélyi színtársulat számára fordított mű-
vei, Cronegk Kodrusa, Collin Regulusa, illetve eredeti darabjai, a Fessler nyomán írt, 
de elveszett Attila, valamint a Hypparchus és Hyppiás külön vonulatot alkotnak a tár-
sulat műsorrendjében, részét képezik a Wesselényi által propagált klasszicista szín-
házi programnak.10 De ugyanezen klasszicista színházi program jegyében tűzette 
műsorra Kazinczy Metastasio-fordításait, a Titusnak szelidségét és a Themisztoklészt.

A Johann Friedrich von Cronegk által még a lipcsei egyetemi évek alatt meg-
kezdett, de csak 1754-ben Ansbachban befejezett mártírdrámát a Friedrich Nicolai 
és Moses Mendelssohn által kiadott Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen 
Künste 1757-ben az általuk kiírt pályázatra beérkezett művek közül a legjobb szo-
morújátéknak járó címmel tüntette ki. A szomorújátékot rendszeresen játszották 
Bécsben, alcímmel emelvén ki a mű példázatszerűségét (Codrus, oder Muster der 
Vaterlandsliebe [Codrus, avagy a hazaszeretet példája]).11

Cronegk drámájának három magyar fordítása is ismeretes, lefordította 
Bálintitt János, Szrógh Sámuel és id. Wesselényi Miklós is.12 Id. Wesselényi Miklós 
Cronegk-fordítása, amely a magyar színháztörténeti szakirodalom szerint része volt 
a Wesselényi által képviselt klasszikus színházi programnak, jól példázza a heroikus 
tragédia és a már polgárinak tartott szomorújáték közötti átmenetet. A pályázat kité-
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tele ugyanis az volt, hogy a beérkező műveknek meg kell felelniük a Nicolai által 
kidolgozott, már a polgári szomorújáték elmélete felé mutató szabályoknak. Cronegk 
egy már többé-kevésbé befejezett művet dolgozott át, így alkotása magában hordja 
azt a kettősséget, amit egy hagyományos műfaj új szabályokhoz történő igazítása 
megkövetelt. A mű a görög antikvitásból származó mitológiai anyagot dolgoz fel, 
a szereplők rangja, társadalmi helyzete a klasszicista dráma követelményeinek való 
megfelelés szándékáról árulkodik; az alexandrinus mint a heroikus tragédia mű-
fajkonstituáló tényezője szintén a klasszicista hagyomány irányába mutat. Bálintitt 
és Szrógh fordítása még átveszi a verses formát, Wesselényi fordításában azonban 
az alexandrinusok helyébe a prózai forma lép. A Kodrus Wesselényi-féle fordítása 
Erdélyben a különböző reprezentációs alkalmakhoz (pl. a kormányzó névnapja) 
kapcsolódó színházi előadások kiindulópontjává vált; 1794. november 12-én a ko-
lozsvári országgyűlés alkalmából a Pest-Budáról már színházkedvelőként ismert br. 
Barco Vince altábornagy, királyi biztos tiszteletére mutatta be a darabot a kolozsvári 
társulat.

A Cronegk által alexandrinusokban megírt darab anyagát a Codrus-monda 
szolgáltatta, amely szerint az athéni királynak, a delphoi jósda jóslata alapján, életét 
kell áldoznia a dórok elleni harcban, azért, hogy népét győzelemre vezesse. A darab 
kidolgozásában Cronegk messze eltávolodik a monda hagyományozódott változa-
tától, amelyet feltehetőleg a holland Johann Meursius Regnum Atticum sive de regibus 
Atheniensum (Amszterdam, 1635) vett át. Miközben a monda középpontjában az at-
tikai demokrácia kialakulása áll, addig a demokratikus államforma létrejöttéről csu-
pán a szomorújáték utolsó fejezetében van szó, az állam életében fontos konfliktust 
háttérbe szorítja egy, Cronegk által betoldott szerelmi konfliktus. 

A sztoikus heroizmus értékei, amelyek a hagyományos heroikus tragédiát 
meghatározzák, az érzékenység felé mutató változásokon mennek át. Codrus egy-
részt magán viseli a sztoikus bölcs minden jegyét, de ugyanakkor érzékeny ember 
is, tökéletes hős, aki annak ellenére sem válik érzelmessé, hogy az érzékenység irá-
nyába elmozduló heroikus szomorújáték hőse. Királyként sem próbálja megtagadni 
emberi mivoltát, mégsem áll fenn annak a veszélye, hogy hasonul a tömeggel, el-
veszítvén így uralkodói autoritását is. Mindez pedig azért lehetséges, mert emberi 
nagysága egyszersmind ki is emeli őt a közemberek sorából. 

Kodrus sorsának példázatszerűsége egyértelműen a klasszicista tragédia, illet-
ve annak wolffi – gottschedi értelmezése irányába mutat. Ebben a koncepcióban a 
dráma, illetve színházi előadás példázat, exemplum, s mint olyan, egy egyetemes 
érvényű erkölcsi tétel érzékletes megjelenítésére szolgál. 

Kodrus története ilyenformán a címben megfogalmazott tételt – „szép dolog 
a hazáért meghalni” – hivatott példázni, amint ezt maga a haldokló Kodrus kifejti:

Kodrus:
Éljetek szerentsésen – és ne felejtsétek el, – Oszlopot – számomra tsak szi-

veitekben emeljetek. /: Filaidénak :/ Élj Hetrzegné! – és vigasztaljon meg tégedet 
Médonnak neve – ne sirjatok – tsak egy példa – mellyet kellett Kodrusnak megten-
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ni, hogy – jó Királlyát a’ Nép megesmérvén – tisztelje – A’ király pedig népét mint 
testvérét szeresse. (V./12.)

Wesselényi 1798-ban, a zsibói kastély ebédlőjében bemutatott eredeti drámája, 
a Hypparchus és Hyppiás gondolatilag a Kodrus folytatásának, illetve akár ellendarabjá-
nak is tekinthető.13 A megjelenített viselkedésmódok mintegy a Kodrusban megfo-
galmazott uralkodói eszmények fordított irányú bemutatásaként hatnak. Nem a he-
lyes uralkodói magatartás példázata, hanem a zsarnoki hatalom természetrajzát adja. 

A Hypparchus és Hyppiás a másik lehetséges uralkodói magatartást példázza a 
két zsarnok alakjában. A dráma valójában fordított királyi tükör, annak a művelődési 
programnak a negatív előjellel való megvalósulásaként értelmezhető, amely például 
ott van Bárány Péter Korvinus Mátyásában, illetve Gombos Imre Az esküvés című 
drámájában. Wesselényi jogosnak ábrázolta a zsarnokölést, de szól a zsarnokság alatt 
élő nép lelki elnyomorodásáról is: 

Aristides:
Gyilkos Hyppiás és Hypparchus kígyó fajzatok, kik eddig is titokban 

Tyrannusok voltatok, nyilvánosságoson pedig szemfényvesztő jól-tevőinek mutat-
tátok magatokat a’ Népnek. Im le vetkeztétek immár ama gyalázatos állortzát, és 
mezitlen jelentetek meg utállatosságotokban. Hol vagytok Atticának Polgárai! nem 
sokára nem lészen Hazátok, a’ Virtus semmivé lesz közöttetek. Szabadság nélkül 
nintsen Haza. Haza nélkül a’ Virtus tsak mindjárt el enyésző vizi buborék. Áll még 
ugyan mindeddig régi polgári alkotványunk, tiszteltetnek Törvényeink, de azoknak 
egyetlen egy fundamentuma s köve, az egyenes szabad meg rettenthetetlen Hazafiui 
értelem; alatson tsalárd hizelkedő oltalmazóinak ’s meg vakittatott magyarázóinak 
minden lépésekkel meg rezzentetett s meg gyengittetett. A’ nagyobb része Attica 
polgárainak haszontalanná, a’ jobb része nem segithető állapotba tétetett. A’ közön-
séges költsön bizodalom gyanuskodássa vált, gyengeség, puhaság, félénkség uralko-
dó Caracterévé lett Attica lakossainak. […] Tettetés szinével az önnön meg tartoz-
tatásnak atyai gondolkodásnak, ’s igyekezetnek a’ közönséges jonak elé mozditására 
tsalták meg a’ közönséget; mint tűkörei az Uralkodoknak, ’s élő ki ábrázoló képei 
a’ Virtusnak, imádtatnak. […] Annak szine alatt, hogy a’ jo izlés elé segittessék, az 
erkőlts palléroztassék, oly szokások hozattak bé, melynél fogva Ifjainknak azok a’ 
puhaságban, a’ leg zabolátlanabb erkőltstelenségben el merittetvén, Lelkek meg fer-
téztetett, testek el erőtelenittetett. (II./2.)

A dráma egyik központi kategóriája a politika, illetve az ahhoz kapcsolódó egyet-
len lehetséges magatartásmód, a színlelés. A dráma első jelenetében Melisándra a 
szinlelést, „szemfény-vesztést” jelöli meg az udvar világát leginkább jellemző visel-
kedési formaként. 

Hyppiás is a színlelést jelöli meg az uralkodó, illetve általában a politikus leg-
fontosabb tulajdonságaként, azonosítván a fogalmat a maga meg tagadás, önuralom ka-
tegóriáival: „A’ Politicának leg főbb régulája a’ tettetés, az Uralkodoknak tulajdonsá-
gai közt el kerülhetetlen a’ maga meg tagadás. Nem tud a’ Népeken uralkodni, a’ ki 
indulatait határ nélkül való Uralkodása alá nem veti.”
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Az egyes szereplők színleléshez való viszonyának szempontjából érdekes ket-
tősség figyelhető meg a mű figurái között. A színlelésre képtelenek kiszorulnak a 
politika köréből, csupán a módozat különbözik. Hyppárchus képtelen uralkodni sa-
ját szenvedélyein, képtelen elnyomni sértett férfiúi büszkeségéből eredő korlátlan 
bosszúvágyát. Épp ezért esetében méltó vég a halál, Hármodius és Aristogiton ke-
zétől. A maguk módján ők is képtelenek a színlelésre, figurájuk a heroikus regiszter 
felől értelmezhető. Nem véletlen, hogy leggyakrabban ők hangoztatják, illetve velük 
kapcsolatban hangzik el a Virtus fogalma. Velük kapcsolatban a virtus a heroizmus, 
önfeláldozó hazaszeretet szinonimájaként használatos, amelynek alárendelendő 
minden személyes szenvedély, emberi érzés, esetükben szenvedély és hazafiúi köte-
lesség soha sem kerül konfliktusba egymással.

Kerényi Ferenc állapítja meg, hogy Wesselényi legnagyobb gonddal 
Temistoklést, a hazaszeretet reálpolitikusát ábrázolta. Számára is legfontosabb esz-
köz céljai elérésére a színlelés, az álarcviselés. Alakja azonban nem csupán ezért tű-
nik jelentősnek: Aristides mellett ő az a drámai figura, akinek szájából nyíltan didak-
tikus mondatok hangzanak el. Ugyanakkor az ő alakja valósítja meg a dráma érdekes 
kettősségét: az ő szerepeltetése révén valósul meg a drámán belül a heroikus és polgári 
egymásmellettisége, illetve szembenállása.

Két cselekvési alternatíva konfrontálódik tulajdonképpen: az egyik az, amelyet 
Hármodius, Cléodámás, Aristogiton képviselnek, s a hazáért való önzetlen önfel-
áldozásban csúcsosodik ki. Velük kapcsolatban hangzanak el az olyan kifejezések, 
mint a Haza áldása, kötelesség, nemesség. Mindezeket kérdőjelezi meg Thémistoclés, 
bár érvényüket nem tagadja: de a hősiesség értékei mellé egyenértékűként felzár-
kóznak azok a polgárinak tekinthető értékek, amelyek az el kezdett munkájoknak 
végbe vitelére kifejezésben nyerik el nyelvi megformáltságukat. Thémistoclés nem 
vitatja el a haza szabadságáért vállalt hősi halál nagyságát, dicső voltát, ám ő a végre 
nem hajtott feladatra helyezi a fő hangsúlyt:

Thémistoclés:
Mit használ egy Koldusnak áldása, vagy talám azt gondolod, hogy az ő Nemes 

érzékeny meg áldattatott esetek másokat el kezdett munkájoknak végbe vitelé-
re inditana? […] A’ ki valamely dolgot el kezd, és végére nem hajtya, semmit sem 
tselekedett. […] Jobb lesz nékünk ennek utána végre nem hajtott munkálodo 
Circulusokba bé lépni, ‘s ott el kezdeni, az hol ők kéntelenek vóltak meg szűnni, 
‘s az ugy el kezdett dolgot sükeresen végre hajtani. […] Viseld az áll-ortzád mon-
dom néked; mert külömbe oda vagyon Attica! Dobzodjunk, korhelkedjünk, ez által 
Bátorságoknak mély álmokba el altattyuk Tÿrannusainkat; egy bátor fényes tseleke-
dettel tsak fel ébresztenők őket.” (II./3.)

Wesselényi fordított drámáinak, illetve kéziratban maradt eredeti művének na-
gyon erős az exemplum-jellege, s ezáltal szervesen illeszkednek a tragédia, szomo-
rújáték wolffi-gottschedi értelmezési körébe. A példázatszerűség az az összekötő ka-
pocs, amelynek alapján Kerényi Ferenc is folytonosságot figyelt meg e drámákban: 
„a hazaszeretet és a zsarnokgyűlölet köti össze a népéért életét adó Kodrus király és 
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a hazájáért halni kész, karthágói fogságát büszkén viselő Attilius Regulus fél évszá-
zad különbséggel megírt alakját, a Metastasiot átdolgozó Cronegk és a 19. századelő 
osztrák birodalmi tudatának példázatot kereső Collin hősét.14 Neveltetése, érdek-
lődése hozzájárult ahhoz, hogy olyan műveket válasszon, amelyek cselekménye az 
ókorban játszódik, de amelyek – tanulságukban, végső kicsengésükben – a cselekvő, 
a hazáért meghalni kész hős embereszményét sugallják. Wesselényi ókori példái és 
példázatai áldozatkészségre, hazaszeretetre buzdították a kor nézőit egy olyan kor-
ban, amikor a zsarnokság ellen küzdő, a haza érdekeit az egyén saját sorsa elé helyező 
hősökre nagy szükség volt.
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Draci în biserici
La limita dintre judeţele Sălaj şi Satu-Mare, pentru comunităţile din Chieşd 

şi Corund, bisericile de lemn constituie adevărate elemente de identitate. Pe lân-
gă vechimea, istoria şi frumuseţea, cele două lăcaşe de cult impresionează şi prin 
picturile neobişnuite şi fascinate deopotrivă, de pe pereţi pronaosului, unde este 
reprezentat iadul cu păcătoşii chinuiţi de diavoli în felurite chipuri. Ambele bise-
rici seculare poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril şi probează viaţa 
intens culturală şi religioasă a românilor din Ţara Silvaniei.

Localitatea Chieşd este situată în extremitatea nord-vestică a judeţului Sălaj. 
Se învecinează la nord-vest, cu satul Corund, comuna Bogdand, judeţul Satu-
Mare. Localitatea Corund aparţinuse odinioară din punct de vedere administra-
tiv vechiului judeţ Sălaj. 

Decorul bisericilor din Chieşd şi Corund a fost pictat de pricepuţi zugravi 
Ţiple Popa şi Ioan Zugravul în 1796 respectiv în 1978. De origine din Maramureş, 
după unele surse, sau din Elciu (fostul comitat Solnoc-Dăbâca), după altele, cei 

aLexanDru kürti
Sălajul European
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doi meşteri au pictat în ultima parte a secolului al XVIII-lea şi începutul secolu-
lui al XIX-lea mai multe biserici de lemn din nord-vestul Transilvaniei. Pictura 
realizată de cei doi se remarcă prin bogăţia scenelor şi prin includerea elemente 
locale inspirate din frumoasele ţesături populare. La Chieşd şi la Corund pictorii 
nu s-au sfiit să fie foarte expliciţi în a le „expune” enoriaşilor „lumea de dincolo”.

Dracii, nici oameni, nici animale

Concepţiile populare despre „lumea de dincolo” şi despre pedepsele pe care 
le primesc păcătoşii, sunt redate în pictura bisericilor din Chieşd şi Corund într
-o manieră narativă, în acele vremuri în care pictura era ca un fel de Biblie des-
chisă din cauza faptului că puţină lume ştia să citească.

Imaginile dracilor care se ocupă de schingiuri fac parte din compoziţia 
Judecăţii de Apoi, cunoscută pentru rolul ei moralizator. Înfăţişările dracilor de 
pe pereţii pronaosului au fost menite a-i speria pe oameni să nu mai păcătuiască, 
lăsând pentru totdeauna în mintea credincioşilor un semn de întrebare în legă-
tura cu ce se putea petrece „dincolo”, alimentându-le imaginaţia, dar oprindu-le 
căile de cunoaştere.

Draci negri ca tăciunele sunt prezentaţi ca fiinţe înfricoşătoare, desprinse 
din basme, sub formă umană, marcată de prezenţa unor elemente caracteristice 
animalelor – coadă sau coarne.

Cazanul iadului în Chieşd

Biserica de lemn din Chieşd a fost ridicată la începutul secolului al XVIII-
lea. Monument este interesant sub aspectul tehnicii de construcţie. Absida, caz 
foarte rar la bisericile de lemn, are contur semicircular. Doar biserica de lemn 
din Bulgari, dintre toate lăcaşele de cult din nordul Transilvaniei, mai are altarul 
semicircular.

Planul bisericii din Chieşd este dreptunghiular cu absidă semicircula-
ră. Deasupra pronaosului se ridică turnul clopotniţă cu foişor şi patru turnu-
leţe. Pereţii exteriori şi ancadramentul uşii de intrare sunt decorate cu modelul 
frânghiei.

Tradiţia orală păstrată în sat spune că biserica a fost construită la circa 300 
metri de locul actual, de unde, la o data necunoscută, ar fi mutată în locul în care 
se află acum. Fără a fi demontată, biserica a fost mutată pe butuci de lemn într-o 
operaţiune care a durat doi ani. În acest răstimp, slujbele se făceau în biserica, 
pe locul unde se afla în momentul respectiv. Referitor la picturi se văd trecerea 
nemiloasă a timpului şi efectele negative ale vremii.

În pronaos au fost pictate cunoscutele cazne ale celor pedepsiţi în iad pentru 
fărădelegile lor pământeşti. În bisericile de lemn din nord-vestul Transilvaniei, 
pronaosul era denumit de către localnici „biserica muierilor” deoarece din acest 
spaţiu asistau femeile la slujbă.



66 • Anuarul presei sălăjene 2012

Lângă intrarea în pronaos este redat portretul femei păcătoase, care toarce 
sâmbăta seara. Pe peretele de vest, pe doua nivele, sunt exemplificate torturile la 
care sunt supuşi cei care ajung în iad. Astfel, femeia care şi-a ucis pruncul este 
legată de gât de dracul care o târăşte în iad; femeia stricată sau desfrânată este trasă 
de plete; doi dracii îi fierb pe cei ce au făcut judecată strâmbă în cazanul cu smoala 
încinsă; un cuţit enorm este apăsat de un drac în pieptul sinucigaşului.

Cârciumarul necinstit nu are o soartă mai bună nici după ce moare, el fi-
ind plasat de pictura murală bisericească între cei care populează iadul, alături de 
morarul care ia prea multă vamă. La Chieşd, cârciumarului care înşeală i se bate 
un cui în spate de care este legat un lanţ, cu care să fie tras mai uşor în iad. Puţin 
mai încolo se mai pot distinge câteva frânturi din chipul morarului necinstit, cu 
o piatră de moară legată de gât.

Pereţii de nord şi de est înfăţişează portretele fecioarelor înţelepte şi fecioa-
relor nebune, din pilda celor zece fecioare din Evanghelia după Matei, ce simbo-
lizează dialogul dintre virtute şi viciu.

Balanţa sufletelor la Corund

Biserica de lemn din Corund a fost construită în anul 1723, în locul unei 
alte biserici atestată din 1494. Iniţial a fost ridicată în mijlocul cimitirului, de 
unde în 1868 a fost strămutată în noua vatră a satului. Mutarea a fost făcută fără 
ca edificiul să fi demolat, pe tălpi de lemn, trase de boi, pe parcursul a doi ani.

Biserica are forma dreptunghiulară cu absida pentagonală, cu prispa pe latu-
rile de sud şi de vest, intrarea făcându-se pe latura vestică. Deasupra pronaosului 
se ridică turnul clopotniţă cu galeria în consolă şi patru turnuleţe. Pereţii şi anca-
dramentul uşii de intrare sunt decoraţi în exterior cu motivul frânghiei. Picturile 
sunt foarte bine conservate.

Scena iadului cunoaşte o ampla dezvoltare în pronaosul bisericii din 
Corund, în peretele de vest. În colţul sudic apare figura uriaşă a lui Lucifer, aşezat 
în poarta de piatră a Iadului, deasupra căreia un drăcuşor cu un steag în mână su-
flă în trâmbiţă. Îngerul decăzut întâmpină păcătoşii, dintre care unii sunt purtaţi 
pe spate de către diavoli, alţii conduşi legaţi în faţa sa. Urmează, în partea supe-
rioară, femeile care-şi strică pruncii, ce sunt silite să înghită progeniturile; copiii 
care-şi suduie părinţii sunt spânzuraţi de limbă; la capul patului unui cuplu ce 
doarme în timpul slujbei, un drac suflă într-un cimpoi, în timp ce altul trage de 
plapumă. Lacomul care taie din pământul altuia este prins în jug în faţa plugului, 
în locul boilor; doi draci îngenunchiaţi, fumând din pipă înteţesc focul sub caza-
nul în care fierb pe juraţii şi judecătorii care fac legile strâmbe; morarului lacom 
i se agaţă o piatră de moară în gât; crâşmarul necinstit este legat, iar butoiul său 
confiscat. 

În jumătatea nordică a peretelui apar trei personificări care nu sunt descrise 
de către cărţile de iconografie: Moartea, asemenea unui schelet, aşezat lângă un 
ciubăr plin cu cranii şi tibii încrucişate, ţinând o cupă în mâna dreaptă şi o coasă 
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în stânga; Ciuma, o femeie de culoare, dezbrăcată pe spinarea unui măgar, ce 
duce mături şi greble şi Lenea, o femeie dezbrăcată aşezată pe un ciubăr, ţinând în 
mână o furcă de tors, iar la picioarele sale zace fusul aruncat pe pământ. Deasupra 
acestor figuri apare Psyhostasia (cântărirea sufletelor sau balanţa sufletelor) în 
care doi demoni cântăresc crucea, aparent foarte grea. Unul dintre ei se agaţă 
cu propria lui greutate de taler iar altul trage de pârghii pentru a mări povara 
păcatelor şi a câştiga sufletul judecat. Al treilea şi un al patrulea demon aduc o 
roată uriaşă, respectiv un buzdugan. Însă, încercările demonilor eşuează, balanţa 
înclină în favoarea crucii, simbolul al binelui, dreptăţii şi adevărului, fapt ce de-
monstrează încrederea nemărginită în justiţia divină.

Pe peretele nordic al pronaosului este înfăţişată pilda celor zece fecioare, 
în care Hristos deschide el însuşi poarta Raiului spre care păşesc cele cinci fete 
înţelepte, prefigurând speranţa mântuirii.

Picturi cu draci se regăsesc şi în alte biserici din nord-vestul Transilvaniei, 
dintre care amintim Cehei, Derşida, Ulciug, Zalnoc (judeţul Sălaj), Ortiţa (judeţul 
Satu-Mare), Bicaz, Călineşti Căeni, Deseşti, Dragomireşti (judeţul Maramureş).

Sălajul European, 11 – 17 iulie 2012



Mărturiile unei supravieţuitoare 
a Holocaustului

Ziua Internaţională de Comemorare a Holocaustului este marcată în 27 ia-
nuarie, dată la care în 1945, supravieţuitorii lagărului de concentrare şi de exter-
minare de la Auschwitz-Birkenau au fost eliberaţi de trupele sovietice. Este un 
moment în care ne aducem aminte de milioanele de morţi din lagărele naziste 
dar şi de puţinii supravieţuitori.

Vă prezentăm un interviu acordat de scriitoarea Elly Gross, originară din 
Şimleu Silvaniei, supravieţuitoare a Holocastului, în care povesteşte despre cum-
plitele experienţe prin care a trecut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 
Dânsa avea doar 15 ani când a fost dusă în lagăr de la Auschwitz, împreună cu 
mama şi fratele ei. Doamna Elly Gross este singurul supravieţuitor din familia 
sa. În prezent trăieşte la New York iar luna viitoare va împlini venerabila vârstă 
de 83 de ani.

Reporter: Vă mulţumesc foarte mult pentru disponibilitatea dum-
neavoastră de a participa la acest interviu. Pentru a familiariza cititorii 
noştri cu cine sunteţi, vă rugăm să vă prezentaţi.
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– Sunt Elly Gross, născută la 
Şimleu Silvaniei, cu numele Ella 
Berkovits în 14 februarie 1929, la 
adresa strada Alba Iulia, în prezent 
strada Argeşului, numărul 26. Părinţii 
mei au fost Irina şi Eugen Berkovits. 
Am avut un singur fraţior, Adalbert, 
născut în 16 martie 1939.

Eu şi fratele ne-am născut într-
un oraşel frumos sub Poalele Măgurii, 
cu aer curat şi apa limpede. Din pă-
cate, într-un timp periculos, fiind în 
Europa turburare între popoare, iar 
pentru evrei, măcel în fiecare ţară. Din 
nefericire, agitatorii au găsit voluntari 
colaboratori în ţarile europene. În prezent, trăiesc în Statele Unite ale Americii.

Rep.: Ce înseamnă Şimleu Silvaniei, pentru dumneavoastră? Ce vă 
mai leagă de locurile natale?

Elly Gross: Şimleu Silvaniei, adică oraşul unde m-am născut, pentru mine 
este o amintire dureroasă. Mereu mă gândesc cum a-şi fi trăi astăzi pe meleagurile 
natale, dacă anii 1940-1945 ar fi fost paşnici. De oraş şi de ţară, mă leagă răspunde-
rea pentru victimele care au fost reduse la cenuşă şi pentru noua generaţie simt un 
fel de obligaţie să vorbesc şi să scriu ca prin educaţie, trecutul dureros a nu se repeta.

Rep.: Ce vă aduceţi aminte de viaţa dumneavoastră, din Şimleu 
Silvaniei, înainte de război? Care erau relaţiile dintre locuitorii de etnii 
diferite, români, evrei, unguri?

E.G.: Relaţiile între etnicii români şi unguri, mereu se schimbau pe bază 
de conducere locală. Evreii au fost toleraţi în timp de pace, dar copii de pe strada 
noastră uneori îmi spuneau: „Jidancă împuţită, du-te în Palestina”. Tata mi-a 
spus: „În Palestina sub mandat britanic, intrarea este interzisă pentru evrei”. 
Mama mi-a spus: „Copilă, du-te mai departe şi nu te văita”. În anul 1938, la scurt 
timp după ce Goga era prim-ministru, pentru evrei a fost jale (Antisemitismul 
a devenit o politică de stat în România, odată cu instaurarea guvernului Goga-
Cuza. În ianuarie 1938 a fost legiferată revizuirea cetăţeniei, prima manifestare 
a prigoanei antievreieşti, continuată cu intensitate crescândă în perioada urmă-
toare - n. r.). În timpul ocupaţiei maghiare (Prin odiosul dictat de la Viena din 
30 august 1940, marile puteri fasciste Germania şi Italia au cedat Transilvaniei de 
Nord şi Est Ungariei horthyste - n. r.) noi evreii eram trataţi groaznic, chinuiţi, 
furaţi, jefuiţi şi trimişi la măcel.
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Rep.: Aţi putea să ne vorbiţi despre familia dumneavoastră? 

E.G.: Tata era croitor, confecţiona la comandă, costume bărbăteşti. Dar da-
torită crizei economice, oamenii nu aveau bani să-şi cumpere material. Tata s-a 
necăjit mult că nu totdeauna avea lucru. Mama era casnică şi îl ajuta pe tata în 
croitorie. Pe frăţiorul meu l-am iubit foarte mult, el era frumos şi deştept. Nu se 
ştie, el putea descoperi ceva important pentru omenire. Fratele umbla la grădiniţă 
şi eu eram elevă la şcoala de fete pentru evrei.

Rep.: Care sunt cele mai pregnante amintiri ale dumnevoastră din 
timpul Holocaustului?

E.G.: Holocaustul a fost ceva de neînchipuit, amintirile mele sunt triste. În 
anul 1942, bărbaţilor evrei între 18-55 de ani, le-a fost ordonat să muncească pe 
câmp, pentru câteva săptămâni. Dar înconjuraţi de jandarmi, au fost trimişi pe 
front în Polonia, Rusia şi Ucraina. Dormeau în zăpadă, fără mâncare, zilnic erau 
bătuţi. 95% dintre ei au murit. Cei în viaţă, printre care şi tata, au fost închişi 
într-o cabană, la Dorsensk, unde soldaţii au pus foc şi oamenii au fost arşi de vii.

În Şimleu Silvaniei, în primăvara anului 1944, într-o zi cu soare, bătrâni, 
mame cu copii şi tineri, am fost scoşi cu forţa din casele noastre, doar cu haina 
pe noi. Chiar nici o sticlă cu apă nu ne-au dat voie să luam din casă. Ne-a escor-
tat pe jos până la capătul oraşului. Oamenii bătrâni şi bolnavi, care leşinau, erau 
loviţi de jandarmi cu cizmele. Copiii cereau mâncare, dar mamele nu aveau nici 
apă să le dea. În curtea unde astăzi este piaţa, la o masă lungă şedeau conducători 
oraşului, care au ordonat : „Pentru păstrare, predaţi valorile. Când vă întoarceţi le 
primiţi înapoi, cei care reţin obiectele vor fi pedepsiţi.” Urmaşii acestora, în zilele 
noastre, în multe localităţi sunt în conducere. 

Ziua următoare, am fost conduşi pe jos la fosta fabrică de cărămidă a lui Klein 
din Cehei. Evreii erau bătuţi, cazaţi într-o şură fără acoperiş, pe poliţe, unde se us-
cau cărămizi, fără mâncare, fără apă, cu latrină comună în curte, fără privaţie. 

La aşa-zisa bucătărie din curte, o groapă, zilnic se împărţeau cartofi fierţi. 
Evreii flămânzi de ziua dinainte stăteau la rând pentru un cartof, dar nu ajungea 
la toţi.

În 27 mai 1944, am făcut parte din primul transport spre Auschwitz de 3.106 
persoane. Am fost controlaţi la piele şi închişi în vagoane de vite 95-100 de per-
soane cu o găleată de apă, fără mâncare şi o găleată pentru nevoi. Copiii istoviţi nu 
aveau putere să ceară mâncare, iar oamenii care mureau au fost traşi într-un colţ. 

În 2 iunie 1944, uşa s-a deschis şi am fost selectaţi de doctorul Josef Mengele, 
mama cu fratele în braţe la stânga. Din vagonul în care am sosit, sunt singură cui 
în ultimul moment, i s-a făcut un semn la dreapta (Medicul-şef de la Auschwitz, 
Mengele supraveghea selecţia celor care soseau în lagăr. El decidea asupra sorţii 
refugiaţilor. Îi trimitea la stânga, spre camerele de gazare şi crematorii pe copii, 
femei gravide, bolnavii, bătrânii şi pe toţi cei pe care îi considera prea slabi pen-
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tru a munci, şi la dreapta, pe ceilalţi, spre o viaţă chinuită în lagărul de muncă. 
Supranumit „Îngerul morţii”, Mengele nu îi lăsa în viaţă pe deţinuţi doar ca să 
lucreze ci îi folosea şi în experimente inumane - n. r.). Viaţa mea de sclavie a 
început, şi a ţinut un an şi cinci luni. Printr-o serie de miracole, am supravieţuit.

Rep.: La sfârşitul lunii august 1944, aţi fost trimisă în Germania, la 
Fallerslaben, ulterior la Salzwedel, de unde aţi fost eliberată de trupe-
le americane în 14 aprilie 1945. Câteva luni mai târziu, v-aţi întors în 
România. Prin ce întâmplări aţi mai trecut şi cum aţi ajuns în America?

E.G.: Sclavia nu a fost uşoară. Rămânând în viaţă m-am întors acasă la pă-
rinţii. Nu ştiam că ei au fost omorâţi, aflând că sunt orfană a fost foarte dureros. 
Chiriaşul părinţilor, Zsiga Haidu m-a ameninţat. De frică, m-am ascuns în că-
mara de lemne. Neavând pe nimeni să mă ocrotească, am părăsit casa şi oraşul. 
Am găsit adăpost într-un sătuc, Varviz (judeţul Bihor - n. r.). În anul următor, 
1946, m-am căsătorit cu Ernest Gross şi el supravieţuitor al Holocaustului.

Cu copii noştri, ne-am mutat la Oradea, pe strada Cloşca numărul 14. 
Directorul Băilor Felix, Gergey, mare comunist, a vrut casa noastră. Prin in-
tervenţia lui, fără ca soţul sau eu să cerem, a aranjat să primim viza de a părăsi 
România, pământul natal unde familiile noastre au trăit de sute de ani. Noi nu 
am vrut să plecăm dar o maşină de la Securitate s-a oprit la casa noastră şi pe mine 
m-a dus la Securitate, unde de frică am semnat şi am plecat din ţară. Am ajuns în 
Statele Unite în 1966, unde ofiţerul de imigrare de la intrare, a scris Elly, nu Ella. 
Aşa mi s-a schimbat numele.

Rep.: Când aţi început să scrieţi despre Holocaust şi ce anume v-a 
determinat să faceţi acest lucru? 

E.G.: Am participat în anul 1998 la „Marşul Vieţii”. La intrare în Auschwitz-2/
Birkenau, în partea dreaptă este o placă cu un grup de evrei noi sosiţi în acest iad. 
În mijlocul fotografiei, mama ţine în braţe pe fratele meu. Poza s-a luat de către 
un soldat SS cu câteva minute înainte ca grupul să fie omorât. Am făcut o promi-
siune, cât trăiesc am să vorbesc şi să scriu despre tragedia vieţii mele. Ca martoră 
printr-o serie de miracole am supravieţuit.

În memoria familiei

Elly Gross şi-a povestit tragedia personală şi familială, prin proză, versuri şi ima-
gine. A scris şase cărţi în limba engleză, din care trei au fost traduse şi în limba română 
(„Poeme - Amintirile unei supravieţuitoare a Holocaustului”; „Furtună împotriva 
inocenţilor - amintirile holocaustului şi alte istorisiri”; „Copilărie la Poalele Măgurii. 
Elka şi povestea ei într-o lume schimbătoare”). A fost invitată să vorbească despre dra-
ma poporului evreu şi a familiei sale la mai multe şcoli şi muzee din SUA şi România.
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Elly Gross a sprijinit înfiinţarea şi activităţile Muzeului Memorial al 
Holocaustului din Transilvania de Nord din Şimleu Silvaniei, unicul muzeu din 
România dedicat victimelor Holocaustului. De asemenea, scriitoarea a susţinut 
recunoaşterea lui Alexandru Cherecheş, din Şimleu Silvaniei, ca „Drept între 
Popoare”, în anul 2009. Această distincţie este acordată de Yad Vashem (instituţia 
însărcinată de statul Israel cu păstrarea memoriei victimelor Holocaustului) per-
soanelor care şi-au riscat viaţa salvând evrei în timpul Holocaustului. În 1944, 
Alexandru Cherecheş, împreună cu mama sa, a salvat vieţile a trei evrei din Şimleu 
şi i-a ajutat să treacă graniţa dintre zona ocupată de Ungaria fascistă şi România.

Peste 7 mii de sălăjeni ucişi doar fiindcă erau evrei

Înainte de anexarea Transilvaniei de Nord de către Ungaria, prin dictatul 
de la Viena din 30 august 1940, în judeţul Sălaj a trăit o numeroasă şi prosperă 
comunitate evreiască.

În luna mai 1944, la câteva luni după ocuparea Ungariei de către trupele 
germane, evreii din Sălaj au fost adunaţi şi îngrămădiţi la ghetoul din Cehei, unul 
dintre cele mai cumplite din Transilvania. „Grozăviile în ghetou erau aşa de mari 
încât au uimit chiar pe călăul SS căpitanul Abumall de la Gestapo care, vizitând 
ghetoul, s-a exprimat că avea sub ordinele sale 24 de lagăre, dar nici unul nu era 
într-o stare aşa de mizerabilă şi viaţa aşa crudă ca în ghetoul din Cehei” se arată în 
„Procesul ghetourilor din nordul Transilvaniei”, volum alcătuit de Oliver Lustig.

Între 27 mai şi 6 iunie 1944, evreii sălăjeni au fost îmbarcaţi în trenurile 
morţii şi deportaţi în lagărul de exterminare de la Auschwitz. Din cei peste 8.500 
de bărbaţi, femei şi copii, duşi în lagăr s-au mai întors circa 10 la sută, restul fiind 
arşi, gazaţi sau obligaţi să participe la experimente medicale extrem de dureroase, 
care în final le aduceau sfârşitul.

În timpul Holocaustului, unul dintre cele mai mari masacre din istorie, au 
fost ucişi peste şase milioane de evrei, dintre care 1,1 milioane doar la Auschwitz.

Sălajul European, 25 – 31 ianuarie 2012



Sălăjeni de Olimpiadă
Pentru orice sportiv, participarea la Jocurile Olimpice reprezintă o mândrie, 

un reper foarte important în palmaresul său. De-a lungul timpului, la Jocurile 
Olimpice de vară au concurat şapte sportivi născuţi pe meleagurile judeţului Sălaj.

Primul sportiv sălăjean care a participat la cel mai mare eveniment sportiv 
internaţional a fost şimleuanul Zoltan Farmati. Zălăuanul Ştefan Birtalan este 



72 • Anuarul presei sălăjene 2012

singurul sportiv originar din Sălaj care a urcat vreodată pe podium la Jocurile 
Olimpice.

În 2012, toate drumurile duc la Londra. A XXX-a ediţie a Jocurilor Olimpice 
se va desfăşura în capitala Marii Britanii, în perioada 27 iulie - 12 august 2012. 
Delegaţia României va fi reprezentată de 104 sportivi, care vor concura la 15 dis-
cipline. Printre sportivii calificaţi se regăseşte şi Cristina Casandra, atletă născută 
la Zalău, care vrea să schimbe locul 5 de la Olimpiada de la Beijing 2008 cu aurul 
la Londra 2012.

Triplă olimpică

Fostul marele handbalist, Ştefan Birtalan, a participat la trei ediţii ale Jocurilor 
Olimpice şi de fiecare dată a fost medaliat: bronz în 1972 la München şi în 1980 
la Moscova şi argint în 1976 la Montreal. Născut la Zalău în 25 septembrie 1948, 
Birtalan este unul din cei mai titraţi sportivi români, având un palmares impre-
sionant (dublu campion mondial în 1970 şi în 1974, golgheter al Campionatului 
Mondial din 1974, câştigător al Cupei Campionilor Europeni în 1977, campion 
naţional de 12 ori, desemnat cel mai bun jucător de handbal al lumii în 1974, 
1976 şi 1977). Birtalan a fost golgheter al Jocurilor Olimpice din 1976, cu 32 de 
reuşite în cinci meciuri. În total, în cele trei ediţii ale Olimpiadelor, Birtalan a 
evoluat în 12 meciuri şi a înscris 55 goluri.

Ştefan Birtalan a fost martor al tragicele evenimente care au avut loc la 
Jocurile Olimpice de la München, din 1972, când 11 sportivi israelieni au fost 
ucişi de către organizaţia teroristă palestiniană „Black September”. Patru ani mai 
târziu, Birtalan a asistat la unul dintre cele mai importante momente din istoria 
Jocurilor Olimpice: exerciţiu perfect al Nadiei Comăneci, primul zece din istorie 
gimnasticii mondiale.

Atletul cu care se confundă cu aruncarea greutăţii din România

Născut în 28 mai 1968 la Zalău, fostul campion naţional la aruncarea greu-
tăţii, Gheorghe Guşet, a participat trei ediţii ale Jocurilor Olimpice: Barcelona 
(1992), Sydney (2000) şi Atena (2004). Legimitat la CSM Armătura Zalău, Guşet 
s-a clasat pe loc 17 în 1992, 30 în 2000 şi 15 în 2004. „Uriaşul din Carpaţi”, cum a 
fost el supranumit, deţine din 2006, recordul naţional la aruncarea greutăţii şi cea 
mai bună performanţă la nivel internaţional pentru categoria de vârstă 35 - 39 de 
ani. În prezent, Gheorghe Guşet este antrenor la CSM Zalău.

Dublă prezenţă

Handbalistele Ramona Farcău Maier (născută pe 14 iulie 1979 la Zalău) 
şi Talida Tolnai (născută pe 21 august 1979 la Zalău) au participat la două ediţii 
ale Jocurilor Olimpice: Sydney 2000 şi Beijing 2008. La ambele ediţii, echipa de 
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handbal feminin a fost marea decepţie a delegaţiei tricolore. Din pretendentă la 
podium, naţionala feminină s-a clasat de fiecare dată doar pe locul 7.

La Sydney, sub comanda antrenorilor Bogdan Macovei şi Dumitru Muşi, 
Maier a evoluat în 7 partide şi a înscris 4 goluri, iar Tolnai a bifat o singură pre-
zenţă. La Beijing, sub comanda antrenorilor Gheorghe Tadici şi Dumitru Muşi, 
Maier a înscris 56 de goluri în 8 meciuri, iar Tolnai a apărat poarta naţionalei în 
cinci partide. La ediţia din 2008, Ramona Maier a fost desemnată cea mai bună 
extremă dreaptă a competiţiei. Mai mult „Sprintera” din echipa României a obţi-
nut şi titlul de golgheter.

Triple campione naţionale cu Silcotub Zalău, campione europene şi mon-
diale de tineret (1998 şi 1999) cele două handbaliste au evoluat la formaţia din 
urbea de la poalele Meseşului până în 2006, respectiv până în 2007, când s-au 
transferat la Oltchim Râmnicu Vâlcea. La gruparea din Zăvoi au câştigat cinci 
titluri naţionale şi au contribuit la toate performanţele echipei vâlcene, cuceri-
rea Cupa Cupelor şi Supercupa Europei (2007), calificarea în finala competiţiei 
Ligii Campionilor din 2010. La echipa naţională de senioare, cea mai importan-
tă performanţă a extremei Maier este argintul de la Campionatul Mondial din 
Rusia (2005), iar a portarului Tolnai bronzul de la Campionatul European din 
Danemarca şi Norvegia (2010).

Locul 5 la Beijing

Atleta născută în Zalău pe 1 februarie 1977, Cristina (Iloc) Casandra a obţi-
nut locul 5 în finala probei de 3.000 de metri obstacole la Olimpiada de la Beijing 
(2008), stabilind un nou record naţional al probei, 9:16.85. Multiplă campionă 
naţională a început atletismul la CSS Zalău, în 1990. Cinci ani mai târziu a ajuns 
la CSM Armătura Zalău iar din 1999 s-a transferat la CSM Suceava. Dintre cele 
importante performanţe amintim: medalia de bronz la Campionatele Mondiale 
de Juniori de la Sydney (1996) în proba de 5.000 de metri plat; medalia de bronz 
la Campionatele Mondiale Universitare (2003); aur la Campionatul Balcanic din 
Grecia (2006); locul 3 la Campionatul European din Turcia (2011) în proba 3.000 
de metri obstacole.

În perioada august 2000 - iunie 2002, Cristina Casandra a deţinut recordul 
mondial al probei de 3.000 m obstacole. 

În 2011, Cristina Casandra, una dintre cele mai longevive atlete din 
România, a cucerit un nou titlu de campioană naţională în proba de 3.000 de 
metri obstacole, asigurându-şi astfel prezenţa la Jocurile Olimpice de la Londra.

Din Şimleu Silvaniei

Fotbalistul Zoltan Farmati (9 iulie 1924 Şimleu Silvaniei - 4 ianuarie 2006 
Ghioroc, judeţul Arad) a participat la Jocurile Olimpice din 1952 de la Helsinki. 
În Finlanda, a jucat în meciul din runda preliminară, pierdut de prima reprezen-
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tativă a României, 1-2 în faţa Ungariei, viitoare campioană olimpică şi vicecam-
pioană mondială în 1954. Triplu campion naţional şi dublu câştigător al Cupei 
României, Farmati a jucat fundaş stânga şi a contribuit la succesele echipei UTA 
din anii de glorie ’40-’50. În intervalul 1947-1953, fundaşul sălăjean a îmbrăcat 
tricoul echipei naţionale a României de 21 de ori.

Fostul căpitan al reprezentativei de polo a României, Florin Bonca s-a năs-
cut la Şimleu Silvaniei, la 2 mai 1971. A făcut parte din lotul echipei naţionale 
la Jocurile Olimpice din Atlanta 1996, ultima prezenţă a selecţionatei de polo a 
României la un turneul olimpic. În 2012, naţionala de polo s-a calificat la Jocurile 
Olimpice de la Londra, după o absenţă de 16 ani, fiind singura noastră reprezen-
tantă la un sport de echipa. La Atlanta, Bonca a evoluat în opt meciuri, marcând 
de două ori. Naţionala de polo s-a clasat pe locul 11 din 12 echipe calificate.

Florin Bonca a jucat pentru echipa naţională în perioada 1987-2007, partici-
pând la patru ediţii ale campionatului mondial şi două ale campionatului europe-
an. S-a format ca poloist la CS Crişul Oradea, pentru care a evoluat trei sezoane 
în prima divizie naţională (1988-1991). Poloistul sălăjean evoluează din 1991 în 
prima ligă spaniolă.

Sălajul European, 25 – 31 iulie 2012
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Gadiel Zaharia, omul care 
prezintă Sălajul din canoe

L-am întâlnit pe Gadiel Zaharia într-o sâmbătă dimineaţa, în parcarea situată 
la ieşirea din Jibou spre Surduc. I-am recunoscut imediat maşina, nu de alta, dar 
tran-sporta deasupra o canoe de toată frumuseţea. Fără să stăm pe gânduri, am 
pornit la drum, ajungând pe malul Someşului, în apropierea localităţii Turbuţa. Nu 
mai fusesem niciodată aici, iar colegul meu Sergiu, care îşi pregătea camera de fil-
mat, exclamă de uimire la văzul canoei lansată la apă cu uşurinţă de Gadiel. Înarmat 
cu o pălărie tipic americană şi pregătit de vâslit, Gadiel pregăti două veste de salvare 
şi aventura pe Someş începu, chiar dacă nivelul apei era puţin crescut în urma 
ploilor căzute în zilele precedente. Colegul meu Sergiu reuşi să filmeze o scurtă că-
lătorie cu canoea, Gadiel având grijă ca ambarcaţiunea să ajungă în zone mai puţin 
repezi. Auzisem multe despre Gadiel, iar mulţi îl ştiu ca Domnul director de la 
şcoala din Creaca. Ei bine, şcoala este şcoală, iar aventura este aventură, după cum 
spune chiar cel care îşi dorea de mic să aibă o cabană la malul Someşului. Povestea 
aventurii pe Someş a început pentru Gadiel în copilărie, când mergea cu tatăl său la 
pescuit. Îi spunea că îşi doreşte să aibă o cabană la malul apei, să audă vuietul râului, 
să poată pescui cât e ziua de lungă. Anii au trecut, iar în curtea unui prieten a zărit 
o canoe care ajunsese acolo din întâmplare. A cumpărat canoea şi în scurt timp s-a 
trezit vâslind pe Someş. Din acel moment şi-a dat seama că în canoe poate simţi 
natura, că poate descoperi locuri de care mulţi nici măcar nu ştiau că există, dar şi 
că le poate arăta altora toate aceste minunăţii într-un mod cât se poate de original, 
îmbinând frumuseţea locurilor cu adrenalina. I-a plăcut natura dintotdeauna, iar 
ca dovadă este pregătirea sa de biolog. În cadrul călătoriilor sale cu canoea nu doar 
că descoperă Sălajul, le oferă turiştilor clipe de neuitat, dar porneşte în adevărate 
expediţii. Caută plante, specii de animale, analizează, studiază.....E bucuros că în 
ultimii ani Someşul a devenit, surprinzător, mai curat, evident după ce Combinatul 
din Dej şi-a închis porţile. Aşa se face că pe Someş au reapărut specii de peşti care 
nu mai fuseseră văzute de ani de zile, ne dezvăluie Gadiel. 

Una cu natura

Fără să-l ridicăm în slăvi, Gadiel Zaharia a fost şi este printre puţinii sălăjeni 
pentru care Sălajul înseamnă ceva, pentru că are ce arăta altora, lucruri mai mult 

aDrian LunGu
Sălăjeanul
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decât unice, iar exemplele sunt multe....Grădina Zmeilor, Stanii Cliţului şi lista 
poate continua. Gadiel a străbătut cu canoea câteva sute de metri pe râul Someş, 
pentru a-l filma şi a realiza un nou episod din emisiunea Oameni şi Locuri, difu-
zată în fiecare luni, de la ora 20.30, la Sălăjeanul TV. În apropiere de satul Turbuţa, 
Someşul poate fi trecut pe o punte realizată cel mai probabil în anii 70’, din stâlpi 
de metal şi beton. Trecerea punţii îi conferă celui care se încumetă să păşească pe 
ea mai mult decât momente cu bătăi accelerate ale inimii, nu de alta, dar pe alocuri 
este înclinată, iar metalul se mişcă de parcă ar fi cutremur. Lăsând la o parte aspec-
tele legate de puntea peste Someş, l-am zărit pe Gadiel trecând cu canoea pe sub 
punte şi îndreptându-se spre malul dinspre Turbuţa. L-am ajuns din urmă trecând 
peste punte. Îmi face semn de la distanţă că acolo se află unul din locurile sale pre-
ferate, unde se poate refugia din calea cotidianului, pentru a fi în mijlocul naturii. 

Pasionat de sănii şi plăci de  windsurf

La nici o sută de metri de malul Someşului, ascunsă sub o colină, se zăreşte 
o căbănuţă din lemn. Am străbătut cărarea ce urcă la cabană şi am urcat pe terasa 
din lemn printr-o deschizătură acoperită cu o placă din scânduri înnegrite de 
vreme, dar încă solide. Gadiel deschide lacătul de la uşa de acces şi, fără să stea pe 
gânduri, urcă pe terasa din lemn, de unde priveliştea este una deosebită, pentru că 
poţi zări toate dealurile din zonă, de o parte şi alta a râului. Căldura este sufocantă 
pe malul Someşului, iar vuietul apei este înghiţit parcă de arşiţă. Doar cei câţiva 
pescari pe care îi zărim par a nu fi toropiţi din cauza căldurii şi aşteaptă cuminţi pe 
malul apei să mişte pluta. Înainte de a începe să ne spună istoria căbănuţei, Gadiel 
scoate din rucsac un termos cu sokată rece. O fi fost prea cald sau  ne-a fost prea 
sete, nu ştim, dar cert este că acea sokată mi s-a părut a fi cea mai bună pe care o 
băusem până atunci. Am aflat de la Gadiel că a construit căbănuţa în aproximativ 
o lună, ajutat fiind de o cunoştinţă. M-a surprins cât de răcoare era înăuntru, dar 
cel mai mult mi-au atras atenţia lucrurile pe care le avea acolo. O placă de win-
dsurf, o sanie pentru câini, un credenţ, o roată de car despre care spune că a fost 
construită de bunicul său şi multe alte obiecte la care biologul ţine şi la care nu 
ar renunţa pentru nimic. Gadiel spune că aici îşi găseşte liniştea, ascultând glasul 
apei sau citind o carte. Fără să fie deranjat că este filmat, Gadiel îmi povesteşte 
despre pasiunile sale, cea mai mare fiind canoea, bineînţeles, care îi permite să 
devină, aşa cum îi place lui să spună, un fiu al naturii. După un pahar cu sokată 
rece am decis să lăsăm căbănuţa şi să ne întoarcem de unde am pornit, pentru că 
acolo aştepta şi maşina lui Gadiel, cu care adusese canoea. Gadiel urcă în  canoe 
şi începe să vâslească liniştit contra curentului. Am aflat ulterior că este destul de 
uşor să vâsleşti în canoe contra curentului şi să te deplasezi aşa pe distanţe mari. 
Biologul a traversat Someşul şi în doar câteva minute a ajuns la locul lansării. Îl 
ajut pe Gadiel să ridice canoea pe pavilionul automobilului 4x4, pe care Gadiel 
îl conduce şi de care este tare mândru pentru că îşi face treaba, deşi este vechi de 
mai bine de două decenii. 
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Cum a ajuns o sălăjeancă într-o 
închisoare din America Centrală
O tânără de 25 de ani din oraşul sălăjean Jibou este închisă de patru ani într
-o puşcărie din îndepărtata Nicaragua, o ţară din America Centrală, după ce 
a fost acuzată şi condamnată pentru trafic de droguri de mare risc.

Tânăra se numeşte Cristina Reinbold şi provine dintr-o familie dezorgani-
zată din Jibou. A avut o tinereţe extrem de zbuciumată, în 2005, când avea doar 
18 ani, fiind implicată, deja, ca martor, într-un dosar penal de trafic de persoane 
aflat pe rolul Tribunalului Sălaj, pentru ca un an mai târziu, în 2006, să fie incul-
pată într-un dosar de consum ilicit de droguri, în care a fost, ulterior, achitată. 
Adevăratele probleme cu legea le-a avut după ce, în 2007, a plecat la muncă în 
Spania, iar acolo l-a cunoscut pe Juan Fernandez Franco, un bărbat pe care fa-
milia fetei îl suspectează că s-ar ocupa cu traficul de droguri. Cei doi au avut, se 
pare, o relaţie amoroasă, luna februarie a anului 2008 găsindu-i într-o vacanţă în 
Caraibe. După cum povesteşte mama fetei, Rozalia Cosma, cuplul de îndrăgostiţi 
au vrut să ia avionul spre Europa de pe un aeroport din Nicaragua, moment în 
care poliţiştii au intervenit în forţă şi au reţinut-o pe tânără, în bagajele ei fiind 
găsite patru kilograme de cocaină, ascunse în diferite suveniruri. 

Drogurile, „plantate” de iubit

Mama fetei susţine că fata ei nici măcar nu a ştiut de existenţa droguri-
lor, care ar fi fost „plantate” în bagajele Cristinei de iubitul ei spaniol. Cu toate 
acestea, sfătuită de avocatul angajat de iubitul ei, Cristina a acceptat să se declare 
vinovată, în speranţa că astfel va scăpa de pedeapsă.  Nu s-a întâmplat, însă, aşa, 
iar o instanţă din Nicaragua a condamnat-o, în 2008, la 10 ani de detenţie într-o 
închisoare din statul din America Centrală.

O boală mai veche a recidivat

Părinţii fetei povestesc că verdictul a dus-o pe tânără în culmile disperării. 
Ea ar fi  încercat să-şi pună capăt zilelor de două ori, tăindu-şi venele, şi a făcut 

oLimpia man
Adevărul
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şi greva foamei,  în speranţa că îi va fi redeschis dosarul. Nu s-a întâmplat, însă, 
nimic bun pentru tânără din Jibou, ci din contră, o boală mai veche, tratată în 
România în 2003, a revenit, se pare, din cauza stresului şi condiţiilor din închi-
soarea din Nicaragua.

Mama fetei spune că este vorba despre o tumoare cancerigenă i-ar fi apărut 
la piciorul stâng, după ce în 2003 a avut o problemă similară la coloană, tratată la 
vremea respectivă. „S-au făcut câteva investigaţii medicale şi acolo, însă medicii 
au refuzat să o opereze datorită riscului prea mare”, spune disperată femeia.

Familia cere transferul la o închisoare mai aproape de casă

Familia fetei încearcă de mai multă vreme de găsească înţelegere la autorităţi 
pentru a obţine transferul fetei la o închisoare din România sau măcar din Europa. 
Ei spun că au trimis sute de memorii şi adrese autorităţilor din Nicaragua, însă 
din răspunsul lor rezultă că soluţia problemei lor este la îndemâna statului ro-
mân, care ar trebui să încheie un acord cu statul central – american. Mai exact, 
potrivit Ministerului Justiţiei, transferarea persoanelor condamnate se face în 
baza unor tratate bilaterală între ţara de origine şi ţara în care este încarcerată 
persoana respectivă, ori în baza unor convenţii multilaterale, iar între România şi 
Nicaragua nu există, deocamdată, un astfel de acord.

19 iulie 2012


Cum a ajuns un sârb, cetăţean italian, 
să „îmblânzească” vipere la Zalău
S-a născut în Serbia în 
urmă cu 39 de ani, a 
făcut bani în Italia, iar 
acum încearcă să facă 
în România o afacere 
din creşterea veninoa-
selor vipere. Este po-
vestea lui Aleksandar, 
Alex pentru prieteni, 
proprietarul unei fer-
me de vipere de la 
marginea Zalăului.
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Manevrează viperele cu mâinile goale ca şi cum n-ar fi vorba de unii dintre 
cei mai veninoşi şerpi de pe planetă, ci despre nişte pisoiaşi inofensivi. Pe lângă 
curajul nebun cu care se apropie de ele, Aleksandar Radakovic tratează viperele şi 
cu mult respect, ba chiar cu admiraţie. „Să ştiţi că primul reflex al lor este să fugă, 
pentru că lor le este mai frică de oameni decât le este oamenilor frică de ele”, ne 
linişteşte el, ţinând să mână una dintre cele 30 de vipere pe care şi le-a adunat în 
ferma amenajată la marginea Zalăului.

 
Sârb la origine, Aleksandar Radakovic a ajuns în Zalău în urmă cu doi ani. A 
ajuns aici după ce, aflându-se în Italia, unde s-a dus să-şi caute un rost încă înain-
te de a împlini 20 de ani, a întâlnit-o pe soţia lui, o tânără din Zalău. O vreme 
au continuat să muncească împreună în peninsulă, dar a venit criza şi traiul a 
fost din ce în ce mai greu şi acolo, aşa că s-au decis să încerce să îşi clădească 
viaţa în România, la Zalău. Imediat ce a venit aici a început să investească banii 
pe care îi făcuse în Italia. Mai întâi în construcţii, iar apoi în terenuri. Criza i-a 
cam zădărnicit toate încercările de a face profit în aceste domenii, aşa că s-a decis 
să încerce altceva. Aşa a ajuns la afacerea cu vipere, despre care auzise că ar fi o 
adevărată mină de aur, lucru ce s-a dovedit mai apoi destul de puţin adevărat. 
 
A investit 18.000 de euro

Alex povesteşte că din martie şi până acum, a investit în ferma sa – în amenajări, 
în cumpărarea celor 30 de vipere şi a mâncării pentru ele – 18.000 de euro, fără a 
scoate nici măcar un cent. Teoretic, banii în această afacere vin din vânzarea veninului 
recoltat de la vipere, dar se pare că în România cel puţin este o adevărată provocare 
să îţi găseşti desfacere. Dificultăţile pornesc – explică Alex – de la faptul că nimeni 
nu cumpără veninul lichid, ci uscat. Iar un aparat de uscare a veninului (liofilizator) 
costă de la 35.000 de euro în sus. „Mai este o variantă, să duci veninul la liofilizare 
la Institutul Cantacuzino, unde o doză de 50 de mililitri este uscată cu 700 de lei. 
Problema e că eu, spre exemplu, de la 30 de vipere, adun 50 de mililitri în şapte – opt 
luni”, precizează el. După ce ai rezolvat problema uscării, apare cea a analizelor care 
să determine puritatea veninului, care mai adaugă 3.000 de lei la costuri. Iar cheltu-
ielile urca şi mai tare dacă ai norocul să reuşeşti să vinzi veninul unor companii de 
cosmetice din Europa, care cer, suplimentar, alte analize, care costă alte mii de euro.

„Unitatea ar face forţă”
 

Alex spune că, deşi nici un crescător din România nu recunoaşte, tuturor le este 
extrem de greu să îşi găsească desfacere. „Şi asta pentru că niciunul nu face faţă 
singur unui contract cu o companie farmaceutică sau de cosmetice, care îţi poate 
cere, spre exemplu, o producţie lunară de 100 de mililitri (eu recoltez 6, spre 
exemplu). Toţi crescătorii de vipere din ţară ar trebui să se asocieze, pentru că 
unitatea ar face forţă”, explică el.
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Abonament radio – Tv pentru vipere
 

Dincolo de greutăţile cu găsirea desfacerii, Alex spune că încercarea lui de a face din 
creşterea viperelor o afacere s-a lovit şi de complicaţii birocratice de-a dreptul hilare. 
Spre exemplu, în baza contractului de furnizare a energiei electrice pentru clădirea 
– închiriată – în care şi-a amenajat ferma, Electrica îl obligă să le plătească... viperelor 
abonament radio – TV, ceea ce adaugă alţi bani la cheltuielile şi aşa destul de mari cu 
întreţinerea târâtoarelor.

1 august 2012


Promovare

Produs exclusivist „made in” 
Sălaj, lansat la Paris
Miere sută la sută naturală. Argint masiv. Artă populară. Sunt ingredien-
tele unui produs exclusivist „made in” Sălaj, lansat luni la cea mai mare 
expoziţie de alimente din lume, care are loc zilele acestea la Paris, Franţa: 
SIAL - Global Food Marketplace

Mierea a fost dusă în capitala franceză de Fundaţia AGAPIS, care a deschis 
într-o comună sălăjeană de pe Valea Barcăului (Valcău de Jos) prima intreprinde-
re socială din judeţ, având ca obiect de activitatea promovarea produselor apicole 
şi a fructelor uscate obţinute de locuitorii din zonă.

Ideea înfiinţării micii fabrici i-a venit economistului Alin Prunean (35 de ani), 
director executiv al Fundaţiei AGAPIS, de mai multă vreme, dar momentul a sosit 
abia anul trecut, când un proiect al fundaţiei a câştigat o finanţare în urma participării 
la competiţia naţională „Beneficii economice din investiţii sociale„ organizată de către 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Cu banii obţinuţi de acolo, cu aju-
tor de la un sponsor şi cu sprijinul Primăriei Valcău, care a concesionat spaţiul pentru 
49 de ani, făbricuţa a fost pusă pe picioare. Din octombrie 2011, aici se produc mii 
de pachete dulci, care i-au drumul Capitalei, al Clujului şi Zalăului, unde produsele 
sunt vândute în magazine naturiste. În ultima perioadă, produsele de la Valcău au 
avut mare căutare în rândul marilor companii, în special al multinaţionalelor, care au 
dorit să ofere partenerilor de afaceri şi nu numai coşuri cu astfel de produse.

Când tradiţionalul întâlneşte exoticul

Miere de albine cu chilli. Poate părea un produs exotic, însă pe eticheta lui scrie 
„produs pe Valea Barcăului„, în făbricuţa din Valcău de Jos, un sat cu 960 de locuitori. 
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Amenajată în fosta clădire a primăriei, făbricuţa cu trei angajaţi ascunde şi alte delica-
tese, 100 la sută naturale: miere cu polen şi propolis, miere cu nucă şi propolis, miere 
cu prune uscate, miere cu scorţişoară sau cuişoare, prune uscate umplute cu miez de 
nucă. Totul ambalat în cutii pe care scrie, cu mândrie locală, „Valea Barcăului„. 

„Este o reţetă despre cum micii producători locali ar trebui să se promoveze 
singuri, despre cum ar trebui să meargă ei direct la beneficiari, nu să aştepte să 
vină intermediarii la ei. Este, dacă vreţi, o lecţie despre respectul faţă de natură, 
faţă de sănătate, faţă de calitate„, explică Alin Prunean.

Întreprinzătorul a vrut să meargă şi mai departe cu promovarea produselor 
de care este atât de mândru şi a pus la cale un proiect ambiţios şi costisitor prin 
care să facă se se audă de aceste minunăţii ale naturii nu doar în ţară, ci şi în stră-
inătate. Aşa s-a ajuns la produsul exclusivist lansat ieri sub denumirea „The Art 
of DAR”. „Numele vine de la faptul că peste 25 de oameni şi firme s-au implicat 
şi ne-au ajutat să reuşim. Toată lumea a dat o mână de ajutor, pentru că au fost 
costuri fantastice”, povesteşte Alin. 

Costurile se referă la banii cheltuiţi cu filmul de prezentare, realizat după 
ultimele standarde din cinematografie, film în care apare şi cunoscuta actriţă 
Maia Morgenstern, dar şi la crearea ambalajului special în care este prezentat 
produsul. Este vorba despre un recipient din sticlă argintat, realizat manual și 
înseriat de un cunoscut meşter din Sibiu, o linguriță de argint masiv cu logo-ul 
zonei, suportul din stejar făcut de un meşter din Cluj şi lustruit cu ceară de albine 
de o tânără artistă locală. Producătorii promit că pentru fiecare produs vândut se 
vor planta cinci stejari, care vor purta numele deținătorului.

365 de euro, preţul unui pachet

La un produs atât de elitist, şi preţul este pe măsură. 365 de euro vor trebui 
să scoată din buzunar cei care vor dori să-l aibă pentru propria desfătare ori pen-
tru a-l oferi cadou. „Ţinta noastră este să vindem 1.001 produse într-un an de 
zile, în special către segmentul corporate. De aceea suntem azi la Paris. Ne dorim 
prin asta să susţinem produsele locale şi am găsit, în acest fel, şi formula prin care 
să susţinem şi meşteşugurile tradiţionale”, explică Prunean.

Produsul a fost lansat ieri după-amiază, în prezenţa ambasadorului României 
în Franţa, Bogdan Mazuru. Împreună cu mierea din Sălaj, a fost lansat, sub ace-
eaşi marcă, şi gemul preparat după o rețetă specială a Gerdei Gherghiceanu din 
Viscri, regiunea Târnava Mare. 

 cel mai mare târg alimentar Din lume. Evenimentul de la Paris este cel mai 
important târg din lume rezervat produselor alimentare. Aproximativ 5.700 de 
firme din 100 de ţări şi-au amenajat standuri în pavilioanele de expoziţie. 50 din-
tre acestea sunt din România. Printre ele, Fundaţia AGAPIS din Sălaj, cu mierea 
de pe Valea Barcăului, şi Fundația ADEPT Transilvania, cu cu gemul de la Viscri.

24 octombrie 2012
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Viaţa sportivă la sat
Primarul Ioan Cătană: „AS Chieşd a devenit o echipă care face faţă 
oricărei formaţii din Liga a IV-a”

Multe locuri uimitoare are judeţul Sălaj, iar unul dintre acestea este comu-
na Chieşd, situată în partea de Nord- Vest a judeţului, la graniţa cu judeţul Satu 
Mare. Comuna în est, are ca vecin comuna Şamşud, la vest se învecinează cu 
satul Giorcuta (jud. Satu Mare), la nord cu comuna Bogdand (jud. Satu Mare) 
şi la sud cu comuna Sărmăşag. Practic, ar fi greu să descriem în cuvinte traseul 
Zalău - Chieşd, deoarece imaginile ar spune mai mult decât o mie de cuvin-
te, însă eu aş vrea să vă introduc puţin în frumuseţea rară a acestui traseu. Este 
uimitor cum se ajunge în comună, cei aproximativ 35 km se parcurg uşor într-
un timp foarte scurt. După ce drumul principal din Zalău ajunge în localitatea 
Sărmăşag, se coteşte şi urcă anevoie, făcându-şi loc printre dealurile strâmtorate 
până ajunge în vârful lor. De acolo se poate observa frumuseţea comunei. Într-o 
strâmtură de coline, se află centrul comunal, astfel că, până la intrarea oficială în 
Chieşd ar mai fi aproximativ 3 km. De sus, se poate observa şi cum se construiesc 
noile complexe de porci şi oi, care în curând vor face cunoscută zona. După ce se 
intră de-a dreptul în localitate se poate observa peisajul rustic, care poate fi per-
ceput ca o totalitate a elementelor tipice unui sat ardelenesc, dar care include şi 
trăsături specifice, în ceea ce priveşte ornamentele şi culorile caselor şi gardurilor 
comparativ cu alte sate. În particular, ele se referă la case înalte de tip vechi cu 
nuanţa generală de un gri deschis. Însă, totuşi, se poate observa amprenta tot mai 
evidentă a designului mai modern, zugrăveala unor case împrumutând nuanţele 
noilor tendinţe din toată Europa, adică portocaliu şi galben. Chiar dacă rezulta-
tele progresului civilizaţiei noastre s-au manifestat şi vor continua să influenţeze 
dezvoltarea aşezărilor rurale, cred că pentru mulţi locurile prezintă un interes 
anume, în care doar natura este stăpână. Prima atestare documentară a localităţii 
Chieşd datează din 18 iulie 1461, unde se arată că pământurile Majatelek şi Seri 
aparţin Cetăţii Chieşd - Kewesd. În decursul timpului, localitatea apare sub di-
verse denumiri, astfel: 1475 - Kebesd, 1760 - Szilagy Kovesd, 1854 - Tiuvesd, 
Kovesd. În Monografia Sălajului se arată că la acea dată, Chieşdul avea 2005 case 
cu 1371 locuitori, cu şcoală confesională şi învăţător calificat. În prezent, locali-
tatea Chieşd are 2.500 de suflete, din care aproximativ 500 sunt tineri. Dar, cu 
siguranţă, numărul acestora va creşte, deoarece în ultimul timp s-au construit 

monica mare
Sportul Sălăjean
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apoximativ 60 de case noi şi cu siguranţă se vor construi în continuare şi acest 
lucru se datorează investiţiilor importante care se fac şi s-au făcut în infrastructu-
ra comunei. Ramura principală a economiei este agricultura şi mai nou zooteh-
nia. Suprafaţa agricolă este de 2845 ha, ceea ce reprezintă 65,52% din suprafaţa 
comunei. Iar resursele naturale bogate în lemn şi cărbune au făcut ca locuitorii 
comunei să înveţe meşteşugul prelucrării lemnului şi mineritului, devenind azi 
meserii cu tradiţie, în comună. Restructurările efectuate în ultima perioadă, mai 
ales în domeniul minier, au făcut ca azi comuna să dispună de un număr mare 
de personal disponibilizat, calificat, atât în domeniul minier, cât şi în cel al pre-
lucrării lemnului.

  
AS Chieşd, susţinută de Primărie cu 300 milioane 

 
Având în vedere că zona este slab dezvoltată, nici bugetul comunei nu pu-

tea fi altfel, astfel în acest an bugetul este doar de 7 miliarde lei vechi, dar totuşi 
Primăria Chieşd a alocat 300 milioane lei vechi pentru activităţile sportive dire-
cţionaţi pentru echipa de fotbal AS Chieşd. „La fel ca şi în anii trecuţi, şi în anul 
2012 am alocat suma de 300 milioane lei pentru activităţile sportive. Doar, o echipă 
de fotbal nu poate funcţiona fără sprijin financiar, iar jucătorii au nevoie de ghete, 
de echipamente şi multe altele”, ne-a declarat primarul comunei Chieşd - Ioan 
Cătană. Trebuie menţionat un lucru foarte important, că Primăria este singurul 
sponsor care asigură bunul mers al echipei şi asta de ani buni. „Primăria se ocupă 
de susţinerea financiară a echipei şi de primele pe care le primesc jucătorii. Să nu 
credeţi că primesc sume exorbitante, ci doar atât cât să îi motiveze. Le-am asigurat 
condiţii bune şi încercăm să le oferim tot ce este necesar pentru a avea rezultate foar-
te bune. Nu spun că nu mi-ar plăcea ca pe viitor să reuşim să mai aducem sponsori 
lângă echipă, deoarece ar fi un lucru benefic pentru toată lumea, însă deocamdată 
nu am reuşit să atragem nici un investitor”, ne-a mărturisit primarul.

 
 Fotbalul, mândria comunei

 
 Comuna a fost renumită în toate ramurile, însă agricultura a fost un factor 

important, iar, în urmă cu câţiva ani, şi industria minieră prospera în Chieşd. Pe 
lângă acestea, locuitorii şi-au făcut timp să joace şi fotbal - singurul sport care 
există şi în momentul de faţă. Astfel, comuna avea echipă de fotbal încă de di-
nainte de Revoluţie, şi nu doar una! A fost o perioadă când evoluau două echipe 
de fotbal: una în localitatea Sighetu Silvaniei, iar cealaltă în centrul comunal. 
Cum fiecare sătean ţinea cu echipa „natală” era de aşteptat să se „nască” şi rivali-
tăţi între susţinătorii celor două formaţii. Gruparea din Sighet a luat fiinţă în anul 
1985, sub denumirea de Recolta Sighet, iar de formaţie se ocupa actualul primar, 
pe atunci preşedinte de CAP! Formaţia a evoluat doar cinci ani, deoarece în anii 
‘90 s-a desfiinţat sectorul minier, iar formaţia nu mai era susţinută financiar şi aşa 
s-a ajuns la dizolvarea grupării. Performanţa cea mai notabilă a Recoltei Sighet 
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a fost finala Cupei României, care a avut loc în anul 1988. În acea confruntare, 
formaţia a întâlnit Unirea Glod, iar meciul s-a disputat pe terenul din Gâlgău pe 
Someş. Din păcate, partida s-a încheiat în favoarea grupării din Glod, la loviturile 
de departajare.

 În schimb, Minerul Chieşd a avut o perioadă mult mai lungă de existe-
nţă,  care continuă şi în zilele noastre. În anul 1980 s-a format echipa, iar de ea se 
ocupa Gheorghe Băbţan - şef de sector la mină. De la începuturi şi până în anul 
1990, formaţia din Chieşd a evoluat în Liga a V-a, după care din cauza unor pro-
bleme atât financiar cât şi de organizare, comuna nu a mai avut echipă de fotbal. 
Abia prin anii ‘95, echipa s-a format din nou şi asta datorită unor oameni, care 
îndrăgesc fotbalul, printre care primarul Ioan Cătană sau Vlad Morar. „Odată 
cu intrarea mea în Primărie am reuşit să formez din nou echipă şi, mai 
mult de atât, am reuşit să calmez spiritele în sensul că o perioadă de doi 
ani, practic am funcţionat comasate două echipe, adică Minerul Chieşd 
cu Recolta Sighetu”ne-a declarat primarul. A urmat o perioadă de doi ani 
„moartă” în care iar nu a mai existat echipă fotbal, însă în anul 2003, au revenit 
în forţă cu o altă denumire - AS Chieşd- şi nu în liga în care erau obişnuiţi, ci 
într-un eşalon superior. Astfel, până în anul 2005, găsim echipa evoluând în Liga 
a IV-a, iar de echipă, din retur, s-a ocupat Dorin Oros. Din păcate, evoluţia ei nu 
a fost strălucită şi astfel, în sezonul 2004-2005, echipa a retrogradat. După patru 
ani, gruparea a revenit în Liga a IV-a, iar de atunci, joacă tot acolo, ajungând azi o 
formaţie de „temut”, reuşind să învingă echipe puternice. „Nu ne este frică de 
nici o echipă, astfel că am învins echipe puternice precum este Cizerul, 
acasă cu 5 -2 sau echipe precum Cehu Silvaniei sau Măerişte. În conclu-
zie, am devenit un grup omogen care poate face faţă oricărei echipe de 
Liga a IV-a”, ne-a mărturisit primarul.

 Dacă aruncăm o privire asupra lotului echipei, vedem că se pun bazele în 
special pe tineret şi nu putem spune că nu au de unde, că din cei aproape 500 
tineri cu siguranţă se găsesc câţiva care să îndrăgească şi să practice „sportul rege”. 
Putem spune că a venit vremea ca tinerii să îşi arate talentele şi să demonstreze 
că au valoare, iar acest lucru se poate observa în sezonul actual. Astfel, formaţia 
din Chieşd a fost surpriza campionatului fiind în plutonul fruntaş când mai sunt 
de jucat doar şase etape! În lot, regăsim jucători care au evoluat şi în Liga a III-a, 
cum ar fi Paul Chiş sau Ionuţ Moşincat. După cum ne-a mărturisit prima-
rul, Andrei Lăcătuş - legitimat în prezent la Zlatna, va evolua din toamnă la 
gruparea din Chieşd! „Suntem în formare şi chiar pot să spun că avem cea mai 
tânără formaţie, iar media echipei este de doar 21 ani! Avem un nucleu foarte bun, 
în total sunt aproximativ 70 de tineri legitimaţi, juniori plus seniori, şi să vă daţi 
seama că avem un nucleu de 11 foarte talentat”, ne-a declarat Ioan Cătană.

 Inedit este faptul că AS Chieşd este formată în majoritate din localnici! 
Primarul ne-a mărturisit că: „Nu mi-am dorit să aduc străini din cauza 
faptului că ei au pretenţii, adică drumul, plus prime mai mari, iar eu 
nu vreau să fac diferenţă dintre un jucător originar din comună şi unul 
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străin. Vă daţi seama că se iscau conflicte între ei, ceea ce ducea la dez-
binarea lotului. Mai bine aşa, am de unde alege doar avem mulţi tineri 
în comună”.

 
Consilierii le-au creat condiţii bune de antrenament. Astfel, la Chieşd există 

o sală de sport nouă unde tinerii se pot pregăti pe timp de iarnă iar, în curând, 
vor dispune şi de un stadion modern! Era normal ca performanţele să nu se lase 
aşteptate şi cu siguranţă vor provoca surprize peste surprize şi în acest an şi în anii 
care urmează.  

Fotbalul este iubit în comună, fapt ce se observă şi la meciurile echipei pe 
teren propriu, unde lumea ia cu asalt terenul de fotbal. La unele meciuri asistă 
peste 200 de spectatori şi tot meritul este al inimosului primar, care a făcut multe 
pentru echipa de fotbal şi nu numai. Mai mult, Chieşdul are şi un post de televi-
ziune propriu, la care sunt difuzate meciurile echipei AS Chieşd, atât acasă, dar 
şi cele din deplasare!

  
Revoluţia a redus din activităţile sportive

   
De-a lungul timpului, tinerii din comună au practicat şi alte sporturi cum 

ar fi popice sau volei, însă toate tradiţiile s-au destrămat, odată cu Revoluţia. Dacă 
până în anii ‘90, găseam două popicării, acum nu mai sunt deoarece au fost des-
fiinţate. Din păcate, se pare că Revoluţia nu a adus numai libertatea, dar şi fina-
lul unor obiceiuri şi tradiţii importante, precum Zilele Minerului - o petrecere 
câmpenească la care se organizau şi competiţii sportive, unde erau invitate toate 
satele.

 
Un nou stadion „îşi face loc” în comună

  
 Dacă, în urmă cu câţiva ani, în Chieşd era o mare problemă cu lipsa bazelor 

sportive, lucrurile s-au schimbat radical, în ultimii ani. Astfel, în anul 2007, s-a 
realizat documentaţia pentru o nouă sală de sport, iar după aproximativ doi ani 
au început lucrările. „Chiar dacă am trimis proiectul pentru o sală mare, 
iniţial am primit aprobare doar pentru o sală de mărime mică, însă cu 
ajutorul ministrului Vasile Blaga am reuşit să primesc acceptul şi fon-
duri pentru o sală de dimensiuni mari”, ne-a declarat Ioan Cătană. Investiţia 
a fost finanţată de CNI, iar valoarea sălii de sport a fost de aproximativ 19 mi-
liarde lei. Baza sportivă dispune de 150 de locuri, dotată cu încălzire centrală, cu 
apă, cu tot ce este necesar pentru ca elevii să îşi poată desfăşura orele de educaţie 
fizică, astfel că şi juniorii şi seniorii echipei AS Chieşd fac antrenamente în sală, 
pe timpul iernii.

 Terenurile de fotbal din comună au suferit şi ele unele îmbunătăţiri. Astfel, 
în urmă cu câţiva ani, terenul din Chieşd a fost modernizat în sensul că s-au adus 
tribune şi porţi noi, iar gazonul a fost reînsămânţat. În prezent, însă, tribunele 
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s-au mutat la Sighetu Silvaniei acolo unde joacă AS Chieşd meciurile oficiale, pe 
teren propriu. În schimb, pe suprafaţa unde a fost terenul în Chieşd se va con-
strui un stadion modern. „Lucrările au început, dar acum stagnează, deoarece bani 
s-au cheltuit deja. Am primit doar 3, 5 miliarde lei, adică aproximativ 30% din 
valoarea proiectului. Chiar şi Primăria a alocat 600 milioane lei pentru ca lucră-
rile să demareze, însă mai avem multe de făcut până la finalizare şi nici noi nu ne 
permitem să mai virăm bani spre acest proiect. Oricum, când va fi gata, vom avea 
cel mai frumos stadion din tot Sălajul”, ne-a declarat primarul. Noul stabiliment 
va cuprinde gazon modern, pistă de alergare cu o lăţime de 8m, din balastru şi 
zgură, tribune acoperite, vestiare, încălzire centrală, nocturnă. „Mai sunt multe de 
făcut până la finalizare, dar suntem pe drumul cel bun. Mi-ar plăcea ca, în 2012, să 
finalizăm lucrările, însă nu ştim când vom primi restul de bani”, ne-a mărturisit 
Ioan Cătană.

 
Chieşdul se poate mândri cu fotbalişti talentaţi

 
 Comuna se poate mândri cu nume importante din fotbalul sălăjean printre 

care Paul Chiş care a jucat la FC Zalău, iar în momentul de faţă este plecat în 
Italia. Andrei Lăcătuş joacă la CS Zlatna, dar talentatul fotbalist este legitimat 
la FC Baia Mare (Liga a II-a). El a început fotbalul profesionist la CS Viitorul 
Zalău, cu care a jucat în Campionatul Naţional de juniori republicani. În acest 
timp, Lăcătuş a fost convocat şi la loturile naţionale de juniori! Un alt tânăr ta-
lentat este Ionuţ Moşincat, care a evoluat la juniorii republicani de la „U Cluj”, 
iar apoi la FC Zalău şi acum este legitimat la AS Chieşd. Un alt fotbalist tânăr 
al Chieşdului este Bernart Robert, care a evoluat o bună perioadă de timp la 
FC Bihorul II Oradea. Chiar şi Mircea Lingurar a jucat la juniorii republicani 
de la FC Zalău. Cu siguranţă, în câţiva ani vom auzi de nume importante din 
fotbalul românesc care îşi au originile din Chieşd, deoarece tinerii din comună 
iubesc sportul şi îl practică ori de câte ori au ocazia. „Tineretul este viitorul şi 
cu siguranţă vom avea din ce în ce mai mulţi copii talentaţi în comuna 
noastră, sper eu să fie şi fotbalişti”, a adăugat primarul. Să nu-i uităm şi pe 
cei din garda veche, adică fotbalistul Erdei Eci, care a evoluat în Divizia C - la 
Laminorul Zalău, sau pe Valer Puşcaş, Felician Sabou, Vlad Morar, Dorel Seran 
şi Marius Jula, care au evoluat la Minerul Sărmăşag, tot în Divizia C. 

  
 Primar de 16 ani şi mai vrea!

  
Vestea de om harnic şi gospodar i-a mers lui Ioan Cătană încă de pe vremea 

când conducea secţia de tractoare din Chieşd şi, mai apoi, ca preşedinte la CAP. 
La alegerile locale din 1996, Ioan Cătană şi-a depus candidatura de primar al 
comunei şi asta datorită unor oameni care l-au „împins de la spate” şi au spus 
că ar fi singurul care i-ar putea conduce cel mai bine. Şi de atunci, primarul 
se află la „cârma” comunei, iar sătenii nu regretă alegerea lui, deoarece se văd 
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rezultatele şi lucrările durabile, care s-au realizat în această perioadă, în Chieşd. 
Întrebat dacă la alegerile locale din acest an îşi va depune candidatura primarul a 
răspuns: „Trebuie să continui ce am început. Avem proiecte în derulare şi 
planuri mari de viitor şi nu aş vrea să le las pe mână altcuiva”.

  
 Chieşd, prima comună din judeţ care a avut o strategie de 

dezvoltare!
  
Când s-a instalat Ioan Cătană pe scaunul de primar, în Chieşd toate drumu-

rile erau „praf ”, aşa că prima grijă a fost să realizeze căile de acces între localităţile 
comunei şi nu numai. Prin Fondul Român de Dezvoltare Social (FRDS) s-au 
reabilitat trei drumuri, primul a fost legătura dintre Chieşd - Sighetu Silvaniei, 
realizat în anul 2000. Următoarea legătură s-a realizat între Sighetu Silvaniei şi 
Sălăjeni, în anul 2002, iar după doi ani s-a realizat şi legătura Chieşd - Colonia 
Sighet, iar valoarea fiecărui drum amenajat a fost de 75.000 dolari. Un alt proiect 
reuşit de primarul Ioan Cătană a fost Grădiniţa cu program normal. Lucrările au 
început, în anul 2000, iar în august 2005 au fost finalizate. Valoarea proiectului a 
fost de 8 miliarde şi realizat cu fonduri de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
„Este un proiect unic, canadian. Nu există în Sălaj o asemenea grădiniţă. Este de o 
frumuseţe rară şi ne putem compara cu orice oraş atât ca dotare cât şi ca întreţine-
re”, ne-a declarat primarul. În anul 2002, pe Măsura 2.1, prin fonduri europene 
au început să fie modernizate toate uliţele şi străzile din comună, în total 28 km. 
Abia după trei ani s-au pus punct lucrărilor, iar valoarea investiţiei a fost de 1 mi-
lion euro. Până şi unităţile de învăţământ din comună au intrat în atenţia prima-
rului şi astfel s-au făcut lucrări capitale. „Am schimbat tot, practic am luat de 
la zero. De fapt, doar pereţii au rămas, iar în rest am schimbat complet 
şcolile. S-au făcut ample lucrări de modernizare printre care: reface-
rea acoperişului, izolarea exterioară, zugrăveli exterioare şi interioare, 
montarea de parchet nou, sunt dotate cu laborator de informatică. Este 
foarte important ca elevii să aibă condiţii cât mai bune pentru studiu, 
totuşi îşi petrec aproape jumătate din timpul lor la şcoală”, a adăugat pri-
marul. Şcoala din Chieşd a fost finalizată în septembrie 2007, iar valoarea între-
gului proiect a fost de 19 miliarde plus aproximativ 5 miliarde din fonduri pro-
prii. Era normal să se realizeze şi programul biblionet, astfel o sală specială a fost 
dotată cu calculatoare, care sunt racordate la internet şi astfel elevii pot lectura în 
voie orice volum doresc.„Biblioteca este un lucru foarte important pentru 
tinerii din comună, deoarece nu toţi au posibilitatea să aibă acasă un 
calculator şi să nu mai vorbesc de internet. Astfel, acolo pot merge de 
câte ori vor pentru a lectura şi pentru a se cultiva intelectual”, a adăugat 
Ioan Cătană. Prin programul ANDZM s-au modernizat toate cele trei cămine 
culturale din comună, beneficiind de lucrări capitale. „S-au primit aproximativ 
2 miliarde lei pentru fiecare cămin şi din fondurile proprii am mai adăugat încă 
pe atâta pentru fiecare cămin ca să putem să le aducem în stadiul în care se află în 



88 • Anuarul presei sălăjene 2012

prezent”, ne-a mărturisit primarul. S-au amenajat şi două parcuri, unul în centrul 
satului, iar celălalt lângă şcoală. Prin acelaşi program au fost realizate, iar valoarea 
unui parc a fost de 400 milioane lei. În prezent, este în curs de desfăşurare aducţi-
unea apă - canal. „Împreună cu comuna Bocşa realizăm acest proiect, însă lucrăm 
foarte încet, dar nu din vina noastră. Sperăm ca în scurt timp să fie finalizat, însă 
va mai dura deoarece primim foarte greu fondurile. Oricum, cred că în acest an vom 
finaliza lucrările chiar dacă proiectul are valoare foarte mare, de 180 miliarde lei”, 
ne-a declarat primarul.

 În urmă cu câţiva ani, la iniţiativa unei localnice, s-a format un muzeu, care 
în prezent este dotat cu tot felul de piese locale (perne, pături, cearceafuri etc) 
toate achiziţionate din comună. „Maria Sabou a venit cu iniţiativa şi am fost de 
acord. Este foarte important ca fiecare comună să aibă un muzeu, deoarece peste ani 
şi ani el va dăinui, iar copiii, nepoţii şi strănepoţii vor putea vedea cum au arătat 
anumite lucruri cu ani în urmă”, a adăugat primarul.

 
 Bunul gospodar doreşte cât mai mult

  
Chiar dacă s-au realizat multe proiecte în comună, primarul vrea şi mai mul-

te. Astfel, deja este aprobat pe Măsura 3.2.2 d - modernizarea drumului Sighetu 
Silvaniei - Sălăjeni, pe o distanţă de 3 km, şi drumul Chieşd - Colonia Sighet tot 
pe o distanţă de 3 km. Valoarea proiectului este de 1.5 milioane euro şi cu sigura-
nţă cât mai curând se vor începe lucrările la refacerea drumului. Prin Ordonanţa 
numărul 7 a fost depus un nou proiect pentru construcţia unei creşe cu 3 grupe. 
„Proiectul a fost aprobat şi se află deja în faza de licitaţie. Sper ca până anul viitor 
să fie realizat, mai ales că avem şi locul unde va fi amplasat, iar construcţia creşei 
ar bucura toate mămicile care au locul de muncă la Zalău sau la Sărmăşag”, ne-a 
mărturisit primarul. În viitor, după ce se va termina cu canalizarea şi aducţiunea 
de apă, vor fi asfaltaţi 22 km de străzi şi uliţe. „Proiectul este aprobat, dar până 
nu se realizează aducţiunea apă - canal nu vreau să începem lucrările, deoarece nu 
ar fi normal ca după ce am realizat un lucru să vin să îl distrug”, a adăugat Ioan 
Cătană. Un alt proiect important care a fost aprobat de Ministerul Mediului prin 
programul Apele Române, este regularizarea Văii „Chieşd” şi construirea de di-
guri împotriva inundaţiilor, iar valoarea proiectului este de 680 miliarde lei. Doar 
10 comune din întreaga ţară au „votul pro” pentru acest proiect, ceea ce este un 
lucru minunat pentru comună!

 
Primăria Chieşd sărbătoreşte cuplurile care 

aniversează 50 de ani de căsătorie!

 În urmă cu câţiva ani, se sărbătoreau Zilele Comunei, însă manifestaţia 
nu a mai avut loc din 2009. „Având în vedere că pentru fiecare proiect re-
alizat am contribuit şi noi, nu am reuşit să mai organizăm sărbătoarea. 
Poate la anul sau peste doi ani vom reuşi din nou să sărbătorim Zilele 
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comunei. Oricum, era o atmosferă plăcută. Se organizau meciuri ami-
cale de fotbal şi invitam toate comunele din zonă. Era o petrecere pe 
cinste şi, cu siguranţă, sătenii ar merita acest eveniment, dar cred că este 
mai necesară apa, canalizarea şi infrastructura”, ne-a declarat Ioan Cătană. 
În 13 mai, vor fi sărbătorite toate cuplurile, care aniversează cel puţin 50 de ani 
de la căsătorie, iar perechile vor fi aşteptate în Căminul cultural, unde primarul 
va felicita şi va înmâna diplome cuplurilor care sărbătoresc „nunta de aur”. Va 
urmă o după-amiază de neuitat, iar Ansamblul „Meseşul” le va încânta sufletul 
mai bine de două ore. Cuplurile sunt de urmat, deoarece au răzbit împreună 
prin viaţă şi au ajuns să aniverseze trăinicia căsniciei şi să se bucure de copii şi de 
nepoţi. „Cred că măcar atât putem face pentru ei! Aceşti oameni minu-
naţi merită măcar o zi să uite de griji şi să se bucure de o atmosferă de 
sărbătoare”, a conchis primarul.

 
 Ioan Cătană: „Elevii au un dulap întreg de diplome”
 
 După cum putem observa, oficialităţile se implică în viaţa sportivă din 

comună. Primarul încearcă să le ofere tinerilor toate condiţiile necesare pen-
tru petrecerea timpului liber. Momentan, elevii se antrenează pentru cele două 
competiţii care se organizează în judeţul Sălaj. Este vorba despre Cupa Văilor şi 
Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar. Chiar şi în acest an copiii au obţinut re-
zultate foarte bune. La ONSS, echipa de volei băieţi a ocupat locul 2, iar la Cupa 
Văilor, Bogdan Spin s-a clasat pe primul loc la alergarea de rezistenţă, urmat 
de Fabian Alb, care a ocupat locul doi, iar la fete Valentina Băbţan s-a clasat 
pe locul doi. Poziţia a doua a fost ocupată şi de Cosmina Pop, dar la alergarea de 
viteză. Pe echipe, Şcoala din Chieşd a ocupat locul III la volei băieţi, handbal băi-
eţi şi handbal fete, iar echipa de volei fete s-a clasat pe locul II. „Elevii participă 
la competiţii şi de fiecare dată câştigă diplome şi premii. La şcoală au 
un dulap întreg de cupe şi cu siguranţă în fiecare an vor mai adăugat”, a 
încheiat primarul.



Fotbalist şi familist de Liga I
Am  avut deosebita plăcere să port o discuţie cu sălăjeanul nostru de Liga 

I - Bogdan Alexandru Unguruşan - fundaşul Universităţii Cluj. Iubitorii fotba-
lului l-au putut urmări pe jucătorul echipei „studenţilor”, sâmbătă seara pe teren 
propriu unde echipa lui a pierdut dramatic, cu FC Vaslui. Chiar dacă scorul nu 
a fost în favoarea lui „U” Cluj, fotbalistul de 28 ani a răspuns afirmativ invitaţiei 
noastre. Multă lume îl cunoaşte ca fotbalist, dar foarte puţini ca familist  convins.
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Reporter: Bună Bogdan... Pentru început, aş vrea să ne spui  câteva lucruri 
despre tine.

Bogdan Unguruşan: La cei 28 de ani ai mei mă consider un om împlinit, 
am o familie frumoasă, joc la Universitatea Cluj pe postul de fundaş, unde încerc 
să îmi fac cât mai bine treaba.

Rep.: Ce înseamnă fotbalul pentru tine?
B.U.: Fotbalul la început a fost o plăcere, dar a devenit o meserie.

Rep.: Cât de mult a contat copilăria ta în cariera pe care ţi-ai ales-o?
B.U.: Copilăria a contat foarte mult, mi-a plăcut fotbalul de mic mă jucam 

cu vecinii în faţa blocului nefiind în perioada aceea alte atracţii: internet sau jo-
curi pe calculator.

Rep: Înainte de „U” Cluj, ai jucat la o echipă din oraşul natal, Armătura 
Zalău. Ce amintiri plăcute ai?

B.U.: Ţin minte că era o atmosferă plăcută, eram un grup unit, toţi prie-
teni, Marinică (n.r. Marius Ignat), Laurenţiu Mândru şi un antrenor (n.r. Leo 
Grozavu) corect care ne-a tratat în mod egal pe toţi, indiferent de valoare, ştiind 
să înţeleagă şi nevoile noastre.

Rep.: Mai ţii minte primul tău meci la „U”?
B.U.: Ţin minte ambele debuturi: la juniori am debutat într-un meci la 

Turda în care am câştigat cu 6 - 0 şi am dat gol, iar la echipa mare într-un meci cu 
Olimpia Satu Mare intrând în teren în minutul 65, pierdut din păcate cu 1- 0. Cu 
echipa de juniori „U” Cluj am câştigat titlul naţional, avându-i colegi pe Răzvan 
Cociş, George Florescu, Sergiu Costea şi Andrei Mureşan.

Rep.: Ai declarat în 2009 că doreşti în Liga I. Dar cu Universitatea, acum ce 
îţi doreşti?

B.U.: În primul rând să fiu sănătos, să îmi fac treaba cât mai bine când sunt 
solicitat de către antrenor şi să continui la „U” Cluj.

„Era un vis să joc în Liga I”

Rep.: Te-ai aşteptat să ai parcursul acesta în Liga I?
B.U.: Era un vis să joc în Liga I, până la urmă s-a îndeplinit. Sper să adun cât 

mai multe meciuri în acest eşalon. 

Rep.: Ai dori să fii convocat la Naţională?
B.U.: Cred că este târziu să vorbim de naţională, dar mai bine mai târziu 

decât niciodată.
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Rep.: Mai aveţi un retur de jucat. Dacă vine acum o echipă cu o ofertă pentru 
tine, ce alegi: rămâi la „U” sau pleci?

B.U.: Deocamdată sunt la „U” Cluj unde vreau să îmi fac treaba cât mai 
bine şi dacă va veni o ofertă bună atât pentru club cât şi pentru mine vom discuta 
cu conducerea.

Rep.: Ştiu că eşti căsătorit şi ai o fetiţă. Te consideri un om împlinit?
B.U.: Am o familie foarte frumoasă şi da, mă consider un om împlinit.

Rep.: Ce faci când ajungi acasă după antrenamente?
B.U.: Mă relaxez în compania familiei.

Rep.: Familia vine des să te susţină din gradenă?
B.U.: Până în luna octombrie a fost mai greu, jucând la Mediaş, dar de când 

ne-am mutat acasă la Cluj pe noul Stadion „Cluj Arena”, familia a fost nelipsită 
din tribună.

Rep.: Care a  fost  cea  mai   frumoasă vacanţă, pe care ai  făcut-o cu cei dragi?
B.U.: Cea mai frumoasă vacanţă a fost luna de miere petrecută în Italia.

Rep.: Sacrificiul  cel  mai mare al unui fotbalist, crezi că este puţinul timp  
petrecut cu familia?

B.U.: Da, cantonamentele grele departe de familie.

CRĂCIUN ÎN FAMILIE, LA ZALĂU

Rep.: Unde o să îţi faci sărbătorile, la Zalău cu toţi cei dragi sau plănuieşti o 
vacanţă?

B.U.: Crăciunul la Zalău cu toată familia, iar Revelionul o să îl petrec la 
munte.

Rep.: Ai o familie frumoasă. Ce cadou ţi-ai dori de Moş Crăciun, un băiat 
care să îţi calce pe urme?

B.U.: De Moş Crăciun îmi doresc multă sănătate mie şi familiei mele. 
Deocamdată, am o fetiţă de care mă bucur zi de zi, dar nu ştiu ce ne rezervă 
viitorul.

Rep.: Te rog  să transmiţi câteva gânduri celor care citesc acest interviu...
B.U.: Sărbători fericite alături de cei dragi şi un An Nou mai bun.
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Comoara din Răstoci:

O căsuţă cu acoperiş de paie 
veche de peste 120 de ani

A prins viaţă demult, într-un timp de poveste, când anii încă se învârteau pe fusul 
timpului prin 1800, toamna. Abia trecuse jumătate de veac XIX, când satul Răstoci număra 
abia un pumn de localnici. A cunoscut un sfârşit de secol, a fost contemporană cu Răscoala 
din 1907 şi apoi cu Titanicul. A prins Primul Război Mondial, apoi pe al doilea. A cu-
noscut şi Transilvania sub Imperiul Austro-Ungar, dar şi România Mare. A aflat toţi anii 
comunismului şi i-a numărat înşirându-i pe o sfoară, pe prispă, iar apoi a privit de departe 
acel decembrie ’89. Şi apoi a venit încă un final de veac, iar noul mileniu i-a adus în faţă 
democraţia şi boom-ul tehnologic, cu tv prin satelit, telefonie mobilă şi internet. Şi la câţi ani 
are ea însăşi, nimic nu îi mai e surprinzător, nici măcar minunata lume nouă. La margine 
de drum, sub acoperişul ţuguiat de paie, căsuţa ce are lejer peste 120 de ani respiră liniştit 
în iarna lui 2012, scoţând rotocoale albăstrui de fub printr-un horn de jucărie. O casă de 
poveste, o casă ce ascunde ea însăşi atâtea poveşti, încât cu greu ţi-ar ajunge o seară la gura 
sobei ca să le asculţi.

E iarnă grea pe Valea Someşului, iar satul Răstoci doarme liniştit sub cuşma 
de zăpadă. Şoseaua urcă lin la fiecare curbă, lăsând albia râului în dreapta şi un şir 
de case zgribulite în stânga. Încă 100 de metri furaţi de roţile maşinii în carosabil, 
apoi alţi 100 şi tot aşa, până când dai de ea. Căsuţa îţi răsare sub ochi ca o minune 
decupată de cineva dintr-o poveste veche: albă, mică, adăpostită sub acoperişul de 
paie ca un cap de copil cu o căciulă prea mare pentru el, pare că râde ştrengăreşte 
prin fiecare fereastră. Prispa înaltă este simplă, fără stâlpi de susţinere, iar lutul 
galben contrastează puternic cu albul pereţilor şi al zăpezii din curte. Trei trepte 
joase duc la o uşă mică, de lemn, care domină prispa, în timp ce partea laterală a 
casei este dominată de o altă uşă, din leţuri, care dă în pivniţă.  Curtea plină de 
nea este străbătută de două cărări: una duce la un coteţ de păsări, iar alta la poartă. 

Totul pare nemişcat. În aerul rece, singurul zgomot e cel făcut în răstimpuri 
de maşinile care trec pe şosea. O mişcare ne atrage, totuşi, atenţia: într-un colţ al 
ogrăzii, o bătrânică păşeşte cu grijă spre casă, sprijinindu-se într-o mătură şi o lopa-
tă. Se opreşte când ne vede în poartă şi, cu mâna streaşină la ochi, ne priveşte lung.

mihaeLa moLDovan
Magazin Sălăjean
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„Tatăl meu s-a născut aici, în 1897”

Nu, nu ne cunoaşte, dar asta nu împiedică discuţia să se înfiripe. Uimirea noas-
tră în faţa căsuţei cu acoperiş de paie îşi găseşte răspunsuri în vorbele tantii Iulica şi 
povestea începe să curgă lin. „Casa asta e atât de bătrână, că nici nu-mi amintesc când 
a fost făcută. Tatăl meu s-a născut în ea în anul 1897, iar aici m-am născut şi eu şi aici 
am trăit şi trăiesc”, ne spune tanti Iulica, cifrele şi amintirile nefiind o problemă pen-
tru cei 87 de ani pe care îi are. „Sunt ani mulţi, şi ai mei, şi ai casei, dar sunt tare grei... 
Nimic nu este uşor la vârsta asta. Dar dacă avem sănătate e bine, că asta e aur curat. 
Lumea nu-şi dă seama de preţul ei până nu o pierde”, curg vorbele bunicii.

Acoperişul lumii

Despre casă ne spune că e lumea ei, că are tot ce îi trebuie înăuntru şi că în pod 
mai ţine una, alta. Acum nu mai poate urca în pod pe scara pusă în tindă şi, spunând 
asta, se întoarce şi priveşte atent ferestruica măruntă care se iţeşte din acoperişul de 
paie. „Acoperişul l-am schimbat nu demult, că îi era vremea. Acum e bine. Dar 
iarna asta a fost grea, mai ales vreo trei săptămâni. A fost omăt mare”, spune tanti 
Iulica şi îşi mută ochii albaştri spre cele două cărări care străbat ograda. „A tot nins, 
iar acum a prins să se topească omătul. Mi-a intrat apa în pemniţă (pivniţă, n.r.) aşa, 
de vreo două palme, că de când au ridicat drumul, ograda a rămas mai jos şi intră 
des apa la mine”, ne spune bătrânica. Într-adevăr, nivelul drumului este mult mai 
ridicat faţă de cel al curţii şi sunt lesne de înţeles problemele femeii. 

Un veac de singurătate 

Mai facem câteva fotografii casei şi ni se pare straniu că nu zărim urmă de 
vreun câine. „Nu, nu am câine. Nu-mi trebuie. La ce să-mi trebuiască?”, ne 
răspunde tanti Iulica şi e amuzată când îi recomandăm un câine pentru pază. 
„Nu vine nimeni, maică. Şi eu sunt obişnuită cu singurătatea. Nu am copii. De 
44 de ani sunt singură, de când au murit părinţii mei”, spune bătrâna, care a fost 
căsătorită pentru circa un an, după care a rămas văduvă. Şi dintr-o dată, numerele 
par greu de suportat când indică mai bine de patru decenii de singurătate. Până şi 
„Veacul de singurătate”, al lui Garcia Marquez se diluează în faţa realităţii pe care 
o citim în albastrul ochilor bunicii. Cât de lungi sunt anii când singurătatea se 
numără în decenii? Ce-l determină pe un om să rămână singur atâta amar de vre-
me şi cât de puternic trebuie să fie ca să-ţi vorbească despre asta cu ochi luminoşi? 

Căsuţa – dusă în poze peste graniţă

Ne înghiţim nodul din gât şi mai facem câteva instantanee. Aparatul foto blit-
zuie scurt. „Oho, în câte poze a apărut casa mea”, reînnoadă povestea bunica. „Am 
primit poze şi vederi de la Chicago, din Germania, din Italia, din Spania... Tuturor 
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le place căsuţa mea, au fost mulţi pe aici şi mereu se opresc oameni să mă întrebe 
de ea”, ne mai spune tanti Iulica, întorcându-şi seninul privirii spre căsuţa albă, cu 
un drag pe care îl găseşti la cel care are în faţă propriul copil. Şi cine ştie dacă nu este 
chiar aşa? Dacă nu cumva acea casă care pentru noi este un monument de arhitec-
tură veche pentru tanti Iulica înseamnă mai mult, poate un copil, un părinte, un 
lucru cu suflet care i-a fost alături toată viaţa? De bună seamă că trebuie să fie aşa. 
Între pereţii de lemn, lipiţi cu lut şi daţi cu var alb nu se găseşte nici televizor, nici 
computer, nici telefon mobil, dar se găseşte un suflet de om, un suflet care la 87 de 
ani a văzut o lume perindându-se pe dinainte-i, ca la teatru. O lume cu bune şi rele, 
care a făcut ca între locuinţă şi locuitor să se creeze o altfel de apropiere decât o ştim 
noi, personaje ale lumii moderne. Şi această apropiere conţine un secret pe care noi 
nu putem să îl atingem cu întrebări şi curiozităţi: secretul de a atinge 87 de ani cu 
o seninătate, o mulţumire de sine şi o împăcare pe care simţi că ţi le-ai dori şi tu. 

Şi-atunci, nu ne rămâne decât să ne îndepărtăm sfioşi, să lăsăm anumite 
lucruri neatinse. Ne luăm rămas bun şi ne retragem discret, păstrând încă uimiri 
de copil vizavi de viaţa aşa cum e ea: mare, tainică şi copleşitoare pe alocuri. 

Din poarta casei, tanti Iulica ne priveşte zâmbind. Zâmbim şi noi şi ne do-
rim să o găsim acasă şi data viitoare când vom trece pe la căsuţa cu acoperiş de 
paie din Rostoci.     

Potrivit referentului ştiinţific al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi 
Patrimoniu Naţional Culturală Sălaj, Valeria Lehene, casa cu acoperiş de paie 
din Răstoci nu este inclusă în lista monumentelor de patrimoniu, deşi „este 
o construcţie frumoasă şi interesantă”. În Sălaj mai sunt alte câteva asemenea 
locuinţe, care păstrează acoperişul de paie şi linia arhitecturală veche. 



Traseu pe Valea Someşului:

Peştera Lii – portalul şi lacurile 
de la cariera Cuciulat

Cine a fost pe Valea Someşului măcar o dată, a auzit cu siguranţă de cariera 
de la Cuciulat şi, poate, dacă a avut puţin noroc, şi de peştera ai cărei pereţi adă-
posteşte unica pictură rupestră din România. Este închisă acum, dar iubitorii de 
natură pot descoperi în aceeaşi zonă un traseu care îţi ia răsuflarea cu priveliştile 
pe care le ţi oferă. Un traseu care îţi poartă paşii prin galeriile unei peşteri, apoi 
la un portal de piatră, unde razele soarelui se strecoară ca prin ciurul vechi al bu-
nicii, şi la două lacuri unde apa are culori fantastice de verde smarlad şi turcoaz.
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Este dimineaţă devreme şi şoseaua curge alene printre satele de pe Valea 
Someşului. Surduc, Ciocmani, Băbeni, Cuciulat numărăm în gând, în timp 
ce ne lăsăm furaţi de peisajele de iarnă care defilează rapid pe fereastra maşinii. 
Ajunşi la destinaţie, adică în Cuciulat, tragem maşina pe o uliţă înzăpezită, în faţa 
unui fost birt, şi ne echipăm rapid. Hainele încheiate până sus, mănuşi, fulare şi 
căciuli groase, rucsacurile în spate şi la drum. 

Zăpada este încă groasă şi la fiecare pas scârţâie şi sclipeşte sub tălpi. Urcăm 
printre câteva case care încă dorm molcom în aerul rece şi aspru. Niciun câine nu 
latră, nimic nu pare să mişte în ogrăzi. Abia la ultima casă, o gospodină matinală 
întinde rufe pe sârmă. 

Dăm „Bună dimineaţa!” şi ni se răspunde în maniera caldă de la ţară: „Neaţa! 
Neaţa! Dar unde aţi apucat aşa devreme? Mergeţi la peşteră?”. Acolo mergem şi, 
când are confirmarea, femeia vine cu un sfat: să ţinem cărarea drept înainte, că 
pe acolo urcuşul e mai uşor. Mulţumim pentru idee, dar ne păstrăm traseul cu 
care am pornit în gând de acasă: de îndată ce se sfârşeşte ultima ogradă, facem la 
stânga şi ne căţărăm voiniceşte pe o culme abruptă de deal, unde zăpadă nu e de-
fel însemnată de vreo urmă, fie ea de om ori animal. Păşim în şir indian, călcând 
mereu în urmele făcute de liderul de grup, care ştie cel mai bine care sunt zonele 
sigure, unde bocancul nu alunecă şi unde corpul face efortul cel mai mic în lupta 
cu povârnişul. Şi după 40 de metri de urcuş forţat, totul se mai domoleşte şi ne 
continuăm drumul vreo 700 de metri şerpuind peste dealurile Cuciulatului.  

Când socotim că suntem în apropierea Peşterii Lii, ne pregătim să coborâm 
o pantă mult mai abruptă, cu o înclinaţie de 70 la sută, spre o vale care a îngheţat 
între versanţi. Râpa – căci avem în faţă o râpă în toată regula – e populată cu ar-
buşti şi copaci tineri, pe care îi folosim ca proptele şi sprijin în coborâşul în care 
ne-am lansat. Paşii se succedă rapid şi strică perfecţiunea stratului de omăt nea-
tins, învolburând zăpada în jurul picioarelor noastre. Unu, doi, trei, patru, cinci 
numără conducătorul de grup, ca să se asigure că toţi am ajuns cu bine în vale. De 
acolo, ne tragem răsuflarea şi pornim pe firul pârâului îngheţat alte 200 de metri. 

La Peştera Lii

Din albul nemişcat al zăpezii, bolta Peşterii Lii decupează o formă semicir-
culară, neagră, pe care o simţim respirând ca o gură de balaur. Deasupra intrării şi 
în lateral dreapta, peretele de stâncă se ridică vertical şi neted ca o lespede de pia-
tră, iar dacă nu am zări sclipind în bătaia soarelui câţiva pitoni fixaţi în rocă de iu-
bitorii de escaladă şi alpinism, am putea jura că sunt inaccesibili fiinţelor terestre. 

Ne tragem răsuflarea, fixăm pe frunte lanternele şi încolonaţi, intrăm în ga-
lerie. Întunericul e spulberat în mii de de nuanţe de maroniu, brun, gri şi cafeniu 
care îmbracă pereţii de piatră. Culorile fantastice atrag privirile tot mai sus, unde 
galeria se îngustează şi pereţii aproape se îmbină perfect, ca într-un sărut al natu-
rii. Aerul e cald şi uscat, iar după răcoarea de afară, fiecare respiraţie este gustată 
din plin. Sub paşi, colţurile de stâncă cer atenţie maximă, pentru a nu ne pricopsi 
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cu julituri şi zgârieturi inutile. Şi uite-aşa, înaintăm cam .... de metri, până când 
liderul de grup ne anunţă că am ajuns la hop. Adică la un punct în care galeria 
este inundată de apă, semn că ne oprim. Căutăm fiecare locuri cât mai bune unde 
să ne aşezăm şi ne punem pe explorat. Întâi, ne identificăm fiecare poziţia. Doi 
dintre noi sunt chiar lângă luciul apei, alţii doi într-un colţ unde  pereţii galeriei 
se arată ca nişte dinţi colţuroşi, iar ultimii doi s-au oprit pe o platformă suspen-
dată la vreo 2 metri înălţime, pe care o numim pe dată „balconul Julietei”. Odată 
lămurite locaţiile, razele lanternelor mătură fin pereţii galeriei. Jocul de umbre 
în degrade este fantastic şi, abia la înălţimi considerabile, bezna peşterii îşi cere 
drepturile şi ne blochează privirile. 

Facem fotografii, iar avalanşa de bliţuri se aude din fiecare colţ, provocând 
un ecou slab în măruntaiele pământului. În total, stăm înăuntru cam 40 de mi-
nute, după care, înşiraţi în aceeaşi formulă, ieşim la lumină. 

La portal

Afară, soarele e orbitor şi ne acoperim repede ochii. Abia după un timp bu-
nicel  îndrăznim să ne ridicăm privirile spre pereţii verticali de piatră şi să pornim 
apoi mai departe. Trebuie să ajungem la portal şi pentru asta ne aşteaptă o etapă 
de escaladă. Avem de urcat un perete de vreun metru şi jumătate înălţime, dar 
care e acoperit de gheaţă şi zăpadă. Primul din noi care ajunge sus leagă de un colţ 
de piatră, iar apoi în jurul unui trunchi de copac, cordelina dublă, pe care o lasă 
apoi celor de jos. Ne folosim de ea pentru a ne trage în sus şi fiecare care ajunge 
acolo răsuflă uşurat: proba nu e una grea, dar nici una tocmai uşoară, dat fiind că 
gheţuşul de sub tălpi poate fi o adevărată capcană.

Până la portal mai străbatem vreo 50 de metri, furişându-ne prin albia unui 
pârâu  îngheţat. Când ajungem la destinaţie, adică acolo unde, precum în basmul 
bunicii, se bat munţii în capete, soarele e aproape sus pe cer, iar razele lui sunt 
filtrate printre pereţii de stâncă şi prăbuşite apoi într-un ochi de gheaţă care vara 
are o apă răcoroasă şi limpede. 

Facem alte câteva poze, dar nu zăbovim, al treilea punct al traseului încă ne 
aşteaptă. 

Bulgăreala copilăriei

Refacem drumul pe care am venit, trecem pe lângă Peştera Lii, ne oprim 
să admirăm nişte arbori îngheţaţi pe malul pârăului ce abia mai curge printre 
gheţuri, aparatele foto blitzuie pentru alte instantanee şi urcăm râpa pe unde am 
venit. Este mai greu decât la coborâre, paşii alunecă în zăpadă, descoperind stratul 
de frunze uscate rămas din toamnă. Răsuflăierile se aud şuierătoare, în rest nicio  
vorbă în afara indicaţiilor date de liderul de grup. Şi apoi, în sfârşit, suntem sus. 
Ne dăm un răgaz de două minute, apoi pornim spre sat. Dar nu ajungem prea 
departe, zăpada este mult prea ademenitoare şi nu ne putem abţine de la întoar-
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cerea spre copilărie. Glumele şi răstele izbucnesc larg şi zgomotos, odată cu bul-
gării de zăpadă care ţâşnesc din pumnii înmănuşaţi. Bătaia cu bulgări ne împarte 
în două tabere şi, timp de vreo 15 minute, vârstele au coborât în timp, anii au 
dispărut şi tot ce pluteşte peste noi este aerul inconfundabil al copilăriei. Bucuria 
deplină când ţinta e atinsă, surpriza când bulgărele te loveşte, uimirea strigată la 
unison când zăpada se sparge în mii de particule lucitoare. 

Şi e bine. Ne simţim proaspeţi ca după un duş scoţian, perfect pregătiţi 
pentru ultima parte a traseului. 

    

Cele mai mari peşteri din Podişul Someşan sunt Peştera de la Moara lui 
Pocol – 3.493 de metri, Peştera din Cariera Cuciulat – 1.707 de metri şi Peştera 
Lii- 1.317 m) sunt grupate într-o arie restrânsă, între satele Letca, Şoimuşeni şi 
Cuciulat, motiv pentru care aceasta este considerată cea mai importantă zonă 
carstică din nord- vestul României.



Golgota, dealul pivniţele vechi 
de peste 200 de ani  

Cu o vechime ce depăşeşte, în unele cazuri 200 de ani, pivniţele din viile de pe Gogota 
din apropierea Vârşolţului alcătuiesc un sat în miniatură, cu un farmec aparte, un „habitat 
cu identitate locală valoroasă” în opinia specialiştilor, un loc în care se mai poate vedea ce 
înseamnă vechea tradiţie a muncii la vie pe plaiurile sălăjene. 

Ca să afli taina  pivniţelor din viile de pe dealul Vârşolţului trebuie să începi 
cu un popas în sat şi să întrebi localnicii cum ajungi la ele. Oamenii se dovedesc 
amabili, iar indicaţiile date cât în română, cât în maghiară sunt însoţite de gesturi 
largi, care ne arată direcţia. Pornim, aşadar, pe traseul indicat, cu gândul să găsim 
o poveste de istorie şi identitate locală. 

Urcând Golgota

Din şoseaua ce şerpuieşte pe dealul Vârşolţului, la intrarea în localitatea cu 
acelaşi nume se desprinde, în stânga, un drum de ţară, care urcă alene panta  ce 
mărgineşte vatra satului. Să tot fie vreo doi kilometri, când dăm peste un biciclist. 
Omul a coborât din şa şi îşi duce bicicleta de ghidon. Dăm bineţe şi, din vorbă 
în vorbă, povestea celor peste 300 de pivniţe din Vârşolţ începe să prindă contur. 
„De-aci, de unde suntem acum, mai urcaţi cam încă 2 kilometri, până să ajungeţi 
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la ele. Sunt multe, peste 300, iar unele sunt foarte, foarte vechi. Cam toţi local-
nicii din Vârşolţ au pivniţe aici, pe Dealul Golgota”, ne explică biciclistul, pe care 
aflăm că îl cheamă Denes Ianos.   

Din spusele lui, ne atrag atenţia două lucruri: vechimea pivniţelor şi numele 
cu tentă biblică al dealului pe care ne-am avântat. Îmbinarea sacrului cu profanul 
nu face decât să ne sporească pofta de a cunoaşte mai multe despre pivniţele care 
se întrezăresc pe culme, aşa că îl lăsăm pe Denes Ianos în compania bicicletei 
sale şi noi ne grăbim spre vârf. După câteva sute de metri, dăm peste o uliţă de-a 
lungul căreia pivniţele se înşiruie cuminţi, ca nişte căsuţe dintr-un veritabil sat 
de poveste. 

„Străbunicul a primit pivniţa de la un evreu”

Suntem norocoşi. Prima pivniţă la care ne oprim are o vechime de peste 150 
de ani, cel puţin după spusele actualului proprietar, un al Denes, de această dată 
Nicolae. Îl găsim verificând butoaiele mari cu vin, aşezate ordonat în încăperea de 
lemn. De fapt, spre deosebire de pivniţele celorlalte sate sălăjene, care sunt săpate 
în coasta dealului, cele din Vârşolţ sunt clădite asemeni unor căsuţe în toată regula, 
deasupra solului. Cele vechi au fost ridicate în întregime din lemn, meşterii îmbi-
nând cu dibăcie bârnele fără a folosi fierul. Mai apoi, locul lemnului a fost luat de 
chirpici, care apoi a fost schimbat şi el în cărămizi din pământ. În final, pivniţele 
moderne, ridicate în ultimii ani, sunt din materiale de construcţie specifice seco-
lului XXI, au pridvoare şi foişoare spaţioase şi păstrează prea puţin din vechea linie 
arhitecturală. Noi preferăm, însă, pivniţele vechi, pe care le găsim mai bune, la fel 
cum şi vinul este mai bun şi mai gustos odată ce prinde vechime. Ne întoarcem, 
aşadar, spre gazda locului şi îi ascultăm povestea. „Pivniţa mea are o vechime de 
peste 150 de ani, este printre cele mai vechi din Vârşolţ. Eu am cumpărat-o tare 
demult de la străbunicul meu, Denes K. Mihaly, care a primit-o, la rândul lui, de la 
un evreu pentru care muncea ca argat. Asta s-a petrecut tare, tare demult”, ne spune 
Denes Nicolae, în timp ce ne invită înăuntru pentru a arunca o privire butoaielor 
cu vin. În încăperea strâmtă, acestea stau înşiruite între căzi, pâlnii şi cepuri de dife-
rite mărimi şi, cu toate că nu e toamnă, parcă simţim uşoara aromă a mustului stors 
la suretit.  „Eu am 4.000 de butuci de viţă de vie, de diferite soiuri, din care scot cam 
80 de videri în fiecare an (80 găleţi = 800 de litri, n.r.). Cel mai mult îmi place vinul 
alb, dar merge şi cel roşu”, spune bărbatul.

Spre „pivniţa pivniţelor”

Cum această uliţă cu pivniţe este abia prima din cele trei care străjuiesc 
Dealul Golgota, pornim mai departe. Când ajungem la ultima, lăsăm maşina şi 
pornim pe jos, printre pivniţele care stau amorţite de-o parte şi de alta a cărării 
noroioase. Abia facem câţiva paşi, când dăm peste doi localnici. Stau la vorbă 
la un pahar de vin şi, după ce ne supun unui mic test, întrebându-ne şugubăţ 
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dacă ştim numele dealului pe care ne aflăm, se arată bucuroşi de oaspeţi. „Aşa 
da! Văd că ştiţi că dealului îi zice Golgota”, mustăceşte al treilea Denes, Andras, 
care se oferă să ne fie ghid printre mulţimea de „case cu vinuri”. „Sunt foarte 
multe pivniţe aici, pe unele mi le aduc aminte din copilărie, pentru că sunt 
tare vechi. Dar dacă vreţi să o vedeţi pe cea mai veche dintre ele, trebuie să 
coborâm vreo 300 de metri”, ne spune bătrânul, privindu-ne cam îndoielnic 
încălţămintea şi hainele „de oraş”.  Când află că ne încumetăm să îl urmăm la 
„pivniţa pivniţelor”, o porneşte pe uliţă, iar noi îl urmăm, ocolind cu grijă zo-
nele noroioase şi preferând sub tălpi ultimul strat de gheaţă al acestei ierni. Nu 
după mult timp, ghidul nostru părăseşte uliţa şi coboară într-o plantaţie de viţă 
de vie ce pare veche de când lumea, ce seamănă în acest anotimp mai degrabă 
cu o pădure de ţepe de pe vremea lui Vlad Ţepeş. Urmăm indicaţiile preţioase 
ale bătrânului. „Veniţi exact după mine şi nu prin altă parte, că acolo e pământul 
mai moale şi vă afundaţi”. Într-adevăr, ca un expert al locului, Andras baci ne 
conduce printr-un şanţ în care stă un strat consistent de frunze de vie şi de nuc 
rămase din anul trecut, care împiedică noroiul să ni se lege prea tare de cizme. 
Coborâm cu grijă printre parii de lemn. În dreapta avem Măgura Şimleului, 
în stânga doar dealuri cu viţă de vie, iar în faţă, apele Vârşolţului se întind ca 
o maramă albă. Deasupra lor, doar ultimele culmi din lanţul Meseşului, încă 
înzăpezite în vârf, şi apoi un cer nesfârşit. 

Viile de pe hărţile iosefine

Viile de pe dealul Golgota, din extravilanul satului Vârşolţ, au o suprafaţă 
de peste trei hectare, ce nu a fost niciodată cooperativizată şi care era figurată 
şi pe hărţile care datează din perioada iosefină. Ridicarea topografică iozefină, 
denumită şi „Prima ridicare topografică”, este primul proiect unitar de ridicare 
topografică a Imperiului Habsburgic, început sub domnia Mariei Theresia şi 
finalizat sub cea a lui Iosif al II-lea, Împărat Roman. În final, ridicarea topogra-
fică iosefină a avut ca rezultat peste 4000 de planșe, realizate în perioada 1764 - 
1785. O parte din ele reprezintă Transilvania, iar una a fost dedicată comitatului 
Crasna, pe ea figurând şi viile din apropierea Vârşolţului. Potrivit „Studiului 
de fundamentare privind evoluţia istorică-urbanistică a localităţilor comunei 
Vârşolţ”, realizat de arhitectul Doina Nejur pentru viitorul Plan Urbanistic 
General al Comunei, zona viilor este actualmente „un ansamblu relativ grupat 
de construcţii, având caracter agricol şi o arhitectură specifică”. Construcţiile 
sunt de regulă constituite din câte două încăperi, realizate din lemn, piatră că-
rămidă arsă, sau nearsă şi acoperiş din ţiglă ceramică. În ciuda faptului că viile 
sunt risipite pe o întindere mare, anexele agricole sunt relativ aliniate şi gupate, 
dând senzaţia unui sat în miniatură. „Având în vedere farmecul absolut aparte 
al zonei şi tradiţiile foarte vechi legate de etapele muncii la vie, cât şi sărbătorile 
legate de acestea, se impune ca zona, care deţine anexe agricole cu identitate 
locală valoroasă, să fie marcată pe planşa de reglementări urbanistice şi proteja-
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tă prim măsuri concrete prevăzute în regulamentul local de urbanism”, crede 
Doina Nejur, care recomandă, pe de altă parte, înscrierea zonei într-un viitor 
circuit turistic. De aceeaşi părere este şi arhitectul Valeria Lehene, referent de 
specialitate în cadrul Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural, care cre-
de că astfel de zone trebuie în mod expres protejate şi menţionate în Planurile 
Urbanistice Generale ale comunelor, primarii având datoria de a explica celor 
ce deţin clădiri cu valoare istorică modul în care se poate interveni asupra lor.      

1783

Cea mai veche pivniţă din zonă nu se lasă însă mult aşteptată şi, după ce 
trecem de un acoperiş sprijinit pe grinzi de lemn, construit  pentru a adăposti 
caii de ploaie, ajungem la locul cu pricina. „A fost construită numai din bârne 
de lemn dar, cu vremea, oamenii au mai adăugat şi câteva cuie de fier”, spune 
Denes Andras, în timp ce arată cu mâna spre uşa pivniţei, prin care răzbat câ-
teva piroane şi acelea de o vechime considerabilă. „Anul în care a fost ridicată 
e trecut aici, pe grindă”, adaugă bărbatul din cărei privire pare că se desprinde 
încă uimirea că are în faţă o construcţie veche de mai bine de 200 de ani. Într-
adevăr, cel care a construit-o a scrijelit pe grinda de deasupra uşii anul 1783. 
Pe lemnul construcţiei se mai poate vedea scrijelitura arhaică, provenită de la 
sculele rudimentare cu care a fost prelucrat. Din păcate, puţine pivniţe de pe 
Golgota au fost păstrate în forma originală, când materialul de construcţie era 
exclusiv lemnul şi viţele uscate de vie care se împleteau şi erau puse în loc de 
acoperiş. Cu timpul, pivniţele au fost „întărite” cu pământ, cărămidă din pă-
mânt ars, iar în zilele noastre cu cărămidă şi chiar beton. Lăsăm în urmă pivniţa 
cea veche şi cel de-al treilea Denes din Vârşolţ schimbă vorba către cei care se 
mai ocupă astăzi de viticultură, într-o zonă în care cultivarea viţei de vie era, 
odinioară, ocupaţia de bază. „Pivniţe sunt multe, dar tinerii din ziua de azi nu 
se mai ocupă cu creşterea strugurilor. Multe suprafeţe sunt lăsate în paragină, 
pentru că tinerii mai degrabă merg în Spania decât să lucreze la vie”, se plânge 
săteanul.    

  
Epilog

Refacem drumul înapoi, către vârful dealului. La capătul uliţei, aruncăm 
o ultimă privire în jur. Deasupra noastră, un cer de-un albastru marin, presărat 
cu câţiva nori pufoşi care sunt atât de aproape, încât par că se sprijină pe coama 
dealului. Mai la vale, pivniţă lângă pivniţă, iar undeva, în mijlocul şirurilor de 
viţă de vie – un pet umplut pe trei sferturi cu un vin rubiniu. Nu contează 
ce caută acolo sau cine l-a aşezat. Exact exact ce trebuie pentru a desăvârşi un 
tablou perfect de primăvară, cu o Golgotă acoperită de  pivniţe de zeci şi sute 
de ani. 
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Liviu Ciupe rupe tăcerea:
„La câţi bani am investit în acest club, cred că meritam măcar 
o invitaţie la meciurile din Liga Campionilor”

După trei etape în campionatul intern şi una în Liga Campionilor, toate trei 
pierdute de Remat Zalău, fostul preşedinte al clubului, Liviu Ciupe, rupe tăce-
rea, acceptând un interviu cu cărţile pe faţă. 

„nu ştiu Dacă plecarea mea a cauzat acest 
Debut nefericit De campionat”

Reporter: Domnule Ciupe, în primul 
rând vreau să ştiu ce rol mai aveţi în momentul 
de faţă la acest club?

Liviu Ciupe: Rematinvest mai are patru 
la sută din acţiuni. Eu sunt un simplu acţio-
nar şi atât. Un om care nu s-a implicat deloc la 
echipă în acest sezon. 

Rep.: Au apărut tot felul de variante. 
Până la urmă care este, totuşi, motivul pentru 
care aţi luat decizia de a renunţa la o mare parte 
din acţiuni?

L.C.: La un moment dat, trebuie să-i laşi 
şi pe alţii să conducă, pentru că o pot face mai 
bine ca tine. Probabil, venind cu idei noi, pot să facă mai bine decât ai făcut tu 
înainte. În al doilea rând, din cauza timpului destul de limitat pe care-l mai am 
pentru volei. Problemele mele de serviciu sunt mult mai importante la ora ac-
tuală decât echipa. 

Rep.: I-aţi lăsat pe alţii şi după trei etape...
L.C.: Da, ştiu la ce faceţi referire. Nu ştiu dacă plecarea mea a cauzat acest 

debut nefericit de campionat. Trebuie văzut managementul echipei, pentru că 
există un lot mai valoros decât în sezonul trecut, din punctul meu de vedere. Luat 
individual, cred că sunt jucători mai buni decât în sezonul trecut. Însă, când s-a 

marius morar
Magazin Sălăjean
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început campionatul trebuia văzut care este starea de sănătate a fiecărui jucător în 
parte, dacă au fost accidentaţi în momentul efectuării transferului sau dacă s-au 
accidentat în timpul pregătirilor. În momentul în care un jucător are probleme 
de sănătate, te gândeşti dacă mai are rost să-l ţii la echipă. Sunt multe lucruri de 
care trebuie ţinut cont când se începe un campionat. Nu ştiu dacă s-a ţinut cont 
de ele sau nu, cert este însă, că echipa are un lot mai bun, iar rezultatele... se ştiu. 

Rep.: Totuşi, care este motivul? Dacă pierzi la Constanţa sau cu vicecam-
pioana Italiei poate fi numit accident, dar Rematul nu a mai pierdut de câţiva ani 
cu Piatra Neamţ sau Craiova.

L.C.: Este clar că lucrurile nu merg cum trebuie. Sincer, motivul exact nu 
pot să vi-l spun pentru că nu-l ştiu, dar sunt uimit şi eu de ceea ce văd la această 
echipă. Este clar că sunt probleme. În primul rând, nu ştiu dacă există o condu-
cere bine pusă la punct, un preşedinte. O conducere care se respectă are toate 
structurile organizatorice, indiferent că sunt oameni plătiţi sau care lucrează be-
nevol. Din punctul meu de vedere, faptul că nu există un preşedinte este o mare 
problemă, pentru că este ca şi un cor care cântă fără dirijor. Trebuie discutat şi cu 
fiecare jucător în parte, pentru a vedea ce probleme au. Eu am avut discuţii cu ei 
de câte ori era cazul. Cu echipa, cu fiecare jucător în parte, cu antrenorii. Rolul 
unui preşedinte este de a vedea problemele care sunt în cadrul echipei şi de a şti 
care sunt priorităţile. 

„nu este o problemă că nu am primit eu inVitaţie. 
problema este că nu merge echipa”

Rep.: Aţi rămas acţionar, cu acel procent de care vorbeaţi, patru la sută. Nu 
v-am văzut, însă, la niciun meci în campionat şi nici marţi seara, la cel din Liga 
Campionilor. De ce nici măcar în Champions League?

L.C.: Cinstit să fiu, nici nu ştiu când a avut loc conferinţa de presă pentru 
Champions League, faţă de alte dăţi, când eu îi invitam pe toţi acţionarii şi pe toţi 
cei care erau apropiaţi de echipă. Probabil puteam să-mi aloc atâta timp pentru 
echipă, cât să fiu prezent la conferinţă. În al doilea rând, nu ştiam nici la ce oră 
este meciul. Ştiam doar că se joacă marţi. Asta este. Nu vreau să mă amestec. 
Important este ca echipa să meargă bine, nu să fiu eu invitat. Dar, din păcate, se 
pare că nici echipa nu funcţionează bine. Una dintre probleme este cea de co-
municare. (...)

Rep.: Să înţeleg că nu aţi primit nici măcar o invitaţie la meciurile din 
Champions League?

L.C.: Nu este vorba, neapărat, de invitaţie, dar măcar să fiu anunţat la 
ce oră e meciul. M-au sunat că este nevoie de tribunele mobile, pe care le-am 
dat, că este nevoie de suprafaţă de joc, pentru că era în depozit la Remat, deci 
am încercat să-i ajut. Dar, nimeni nu m-a întrebat dacă vin la meci. Cred că 
meritam măcar să fiu contactat telefonic, dacă nu mi s-a dat invitaţie. Eu aveam 
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pentru fiecare sponsor un anumit număr de invitaţii. Le dădeam invitaţia şi-i 
contactam şi telefonic pentru a-i invita la meci. Totuşi, în acest an am alocat 
ceva bani acestui club şi cred că meritam măcar o invitaţie. Nici aceasta nu este 
o problemă până la urmă, dacă am primit eu sau nu o invitaţie. Problema este 
că nu merge echipa.

„mă Doare sufletul cânD VăD că Volei club municipal zalău, pentru 
că aşa ar trebui să-i spunem, are asemenea rezultate” 

Rep.: După acest început dezastruos, unde credeţi că va ajuge echipa spre 
finalul campionatului?

L.C.: La început de campionat, conducerea trebuie să stabilească clar obiec-
tivele echipei, obiective care nu se modifică până la finalul campionatului, pentru 
că sunt ţinte care trebuie atinse. Ca acţionar, nu ştiu ce s-a propus în acest an şi 
nici unde va ajunge. Totuşi, cred că-şi vor reveni, dar nu ştiu până la ce nivel. 
Sigur că mă doare sufletul când văd că Volei Club Municipal Zalău, pentru că aşa 
trebui să-i spunem, are asemenea rezultate. Putem să invocăm că nu a jucat Nagy 
sau alte motive. Dar să nu uităm că anul trecut am bătut Piatra Neamţ cu Mărieş 
şi cu Paşcan, Paşcan evoluând pe un alt post decât cel pe care juca în mod normal. 
Şi i-am bătut cu 3 - 0 la ei acasă. 

Rep.: Am înţeles că aţi lăsat datorii destul de mari la echipă. Este adevărat?
L.C.: Haideţi să lămurim lucrurile. Când am plecat eu de la echipă, nu ave-

am nicio datorie la bugetul statului. Acest lucru este cert. Datoriile care existau la 
momentul respectiv erau datoriile normale, care se plăteau după un anumit timp, 
nu erau situaţii dezastruoase. Cu aceste sume se mergea de la an la an, pentru că 
sursele clubului erau sponsorizările. Dacă o dată cu plecarea mea au plecat şi alţi 
sponsori, nu este problema mea. Cei care sunt acum la echipă trebuie să găsească 
soluţii. Nu am vrut să se spună că echipa este a lui Liviu Ciupe. Auzeam că dacă 
aş pleca eu, ar veni şi alţi sponsori. Foarte bine. Eu mi-am diminuat procentul ca 
să poată veni şi alţi sponsori. Dacă sunt sau nu este problema celor care conduc 
destinele clubului în acest moment.

Rep.: Primarul Radu Căpîlnaşiu spunea că ar fi fost mai corect din partea 
dumneavoastră să vă anunţaţi această diminuare a procentului înainte ca echipa 
să fie înscrisă în Champions League şi să înceapă discuţiile pentru noul sezon. 

L.C.: Nu ştiu ce a spus domnul primar, însă ştiu că s-au întocmit nişte 
procese verbale, că a fost o Adunare Generală în care eu am anunţat că îmi di-
minuez contribuţia. Există deja un statut legiferat de Judecătoria Zalău, în care 
se spune clar procentele fiecăruia. Se ştia de la începutul campionatului că voi 
renunţa la o parte din procente. Nu s-a efectuat niciun transfer înainte de asta. 
Eu nu am semnat niciun contract cu jucătorii transferaţi în această vară. Toate 
transferurile au fost făcute cu acordul domnului primar. Dar, nu aceasta este 



104 • Anuarul presei sălăjene 2012

problema. Transferurile sunt bune. Resursele financiare trebuie să le găsească. 
Dacă bine îmi aduc aminte, chiar la dumneavoastră în ziar citeam o decla-
raţie că după plecarea lui Ciupe vor veni alţi doi sau trei sponsori importanţi. 
Probabil sunt pe tricouri. Eu nu-i cunosc. Nici nu trebuie, dar să existe şi să 
ajute echipa. 

„am înţeles că există un conflict între galerie şi actuala conDucere. 
păcat! o galerie pentru o echipă este ca lăutarii la o nuntă”

Rep.: Revenind la meciurile din campionat, la finalul partidei cu Piatra 
Neamţ, galeria v-a scandat numele. De ce credeţi că a făcut-o?

L.C.: Am înţeles că există un conflict între galerie şi actuala conducere. Eu 
m-am uitat puţin la televizor, la meciul cu Piatra Neamţ şi am văzut că au apărut 
nişte pancarde. Nu cred că este bine să existe astfel de momente. E păcat. Eu 
m-am chinuit ani de zile să avem o galerie, pentru că o galerie pentru o echipă 
este ca lăutarii la o nuntă. Referitor la faptul că mi-au scandat numele, am aflat 
asta din presă. Probabil că lumea a văzut un altfel de volei, iar acum e greu să-i 
dezobişnuieşti. Declaraţia domnului primar, pe care tot la dumneavoastră în ziar 
am văzut-o, că nu strigă întâmplător, mi se pare o aberaţie. Nici nu vreau să co-
mentez. Eu vă propun însă să luaţi un interviu şi persoanelor din galerie, pentru 
că ei ştiu mai bine.

Rep.: La meciul din Champions League, de marţi seara, sala nu s-a um-
plut nici măcar pe jumătate, în ideea în care, în urmă cu trei ani, la debutul în 
Champions League, sala era plină cu o jumătate de oră înaintea începerii meciu-
lui. De ce credeţi că nu au venit sălăjenii la meci?

L.C.: Lumea vine la spectacol. Când echipa nu face spectacol, oamenii nu 
mai vin, vor să vadă un meci frumos. Cele trei înfrângeri ar putea fi una dintre 
cauze. Sincer, nu ştiu cât a costat un bilet, dar, probabil şi preţul biletelor a fost 
destul de mare. 

Rep.: 25 de lei.
L.C.: Vedeţi? Să nu uităm că nu este o lume atât de bogată, încât să-şi per-

mită acest lux. Eu făceam înainte de începerea sezonului o întâlnire cu toate 
persoanele din conducere şi cu acţionarii, în care stabileam preţul biletelor şi al 
abonamentelor. Ascultam mai multe păreri. Era altceva. Când asculţi mai multe 
păreri faci ceva constructiv. 

Rep.: Este adevărat că jucătorilor li s-au interzis să mai dialogheze cu dum-
neavoastră şi cu Cristi Ciobănescu (fost team-manager, n.r.)?

L.C.: Da, aşa este. Nu este un lucru rău, dar aşa este, li s-au interzis să mai 
vorbească cu noi. Nu este nicio problemă, pentru că, până la urmă, nu avem 
niciun drept. Dar, marea problemă este că nu ştiu dacă mai comunică cineva 
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cu ei, pentru că la Cristi vin multe mail-uri, iar el le dirijează către directorul 
clubului.  

Rep.: Ce le transmiteţi, pe final, celor din actuala conducere? 
L.C.: În primul rând, trebuie să stabilească urgent obiectivele. În la doilea 

rând, un alt tip de management. Nu neapărat schimbarea oamenilor, dar trebu-
ie să existe o politică a clubului. Care este politica clubului în acest moment? 
Dacă ei o ştiu e bine, dacă nu, este o problemă. Gândiţi-vă că urmează meciul 
cu Dinamo, iar disputele cu această echipă au fost întotdeauna foarte încinse. 
Ferească Dumnezeu, dar a patra înfrângere consecutivă din campionat ar însem-
na un dezastru moral şi va trebui să se ia urgent măsuri. 

26 octombrie 2012


Florin Prunea, olteanul care 
iubeşte Sălajul
„Mă gândesc să mă mut în Sălaj, pentru că mă simt foarte bine aici”

Fostul component al „Generaţiei de 
Aur”, Florin Prunea, se gândeşte tot mai 
serios să se mute cu familia în Sălaj, chiar 
dacă este născut la Bucureşti, iar părinţii săi 
sunt olteni. 

Prunea s-a căsătorit în 1991 cu Lidia, 
născută în satul Sântămărie, din comuna 
Sânmihaiu Almaşului, iar de câţiva ani a 
ales să-şi petreacă Sărbătorile de Iarnă în 
Sălaj. Alege aceste locuri pentru că, spune 
el, oamenii de aici sunt foarte primitori şi 
apropiaţi.

Având în vedere că fotbalul a fost spor-
tul care i-a marcat viaţa, de fiecare dată când 
ajunge în Zalău nu ratează ocazia să joace o 
„miuţă” sau un tenis cu piciorul, împreună 

cu Vasile Jula şi alţi prieteni de-ai lor, ultimul eveniment de acest gen având loc 
vineri seara, la Complexul Sportiv Divino.

Florin Prunea şi-a început cariera la Dinamo Bucureşti în 1985, însă trei ani 
mai târziu s-a transferat la Universitatea Cluj, în oraşul de la poalele Feleacului 
cunoscând-o şi pe Lidia, cea care avea să-i devină soţie. În 1991, a câştigat alături 
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de Universitatea Craiova atât titlul de campion, cât şi Cupa României. În 1992, a 
revenit la Dinamo, unde a fost titular timp de şase sezoane.

În străinătate, a evoluat la trei echipe: Erzurumspor (Turcia), Litex Loveci 
(Bulgaria) şi Skoda Xanthi (Grecia).

A strâns 40 de selecţii pentru prima reprezentativă a României, alături de 
care a jucat la două Campionate Mondiale (1994 şi 1998) şi două Campionate 
Europene (1996 şi 2000). 

„Vasile jula este un jucător iubit şi apreciat peste tot pe unDe a 
eVoluat”

Reporter: De când ai această relaţie de prietenie cu Vasile Jula?
Florin Prunea: Pe Vasile l-am cunoscut când eram colegi de echipă la 

Universitatea Cluj. Sigur, eu debutasem mai devreme, în 1988, el era încă la 
Centrul de copii şi juniori, dar îl ştiam de atunci un băiat extrem de serios şi de 
muncitor. Un jucător care, din punctul meu de vedere, a dat tot ceea ce era mai 
bun pentru Cluj, mai ales că a evoluat atât pentru Universitatea, cât şi pentru 
CFR. Un exemplu pentru toţi care vor să devină fotbalişti. Un jucător iubit şi 
apreciat peste tot pe unde a evoluat. În fotbalul sălăjean este o emblemă cu care 
judeţul cred că se poate mândri. Un băiat admirabil, de echipă, pentru că mi-a 
fost şi coechipier. Chiar i-am spus să nu cumva să facă greşeala să renunţe la 
fotbal, pentru că aceste clipe nu i le va mai oferi niciodată nimeni. 

Jula este un om care merită să aibă o funcţie în conducerea clubului FC 
Zalău după ce va renunţa să mai joace fotbal. Vasile Jula şi-a făcut o imagine 
în fotbalul românesc şi are o mulţime de relaţii. Venea la mine la federaţie, pe 
vremea când eu lucram acolo, şi mă întreba din tainele administraţiei. 

„De zalău se auDe tot mai puţin în plan fotbalistic”

Rep.: Crezi că Zalăul merită mai mult decât o echipă în Liga a III-a?
F.P.: La FC Zalău există oameni pe care eu îi cunosc şi cu care am colaborat 

bine cât timp am fost la federaţie. Sunt oameni care iubesc fotbalul, dar cred că 
Sălajul poate face mai mult. Este clar că pe primul loc este voleiul şi handbalul 
şi se pare că sponsorii aleg aceste sporturi, însă cred că şi fotbalul sălăjean poate 
ajunge acolo unde îi este locul, în Liga a II-a. 

Eram copil când am jucat pentru prima dată la Zalău. Am venit cu lotul 
naţional de tineret şi am jucat meciuri amicale. Am venit cu Dinamo, cu Craiova 
şi era stadionul arhiplin. Era o plăcere să vii să joci la Zalău. Din păcate, oamenii 
s-au îndepărtat de fotbal nu numai la Zalău, ci în mai multe oraşe ale ţării, din 
cauza imaginii fotbalului românesc pe care unii oameni o folosesc în scop pro-
priu. Cred că fotbalul ar merita mai mult în Sălaj, pentru că de aici au plecat mulţi 
jucători mari care au făcut cinste acestui judeţ. În acest moment se aude tot mai 
puţin de Zalău în plan fotbalistic, iar acest lucru nu este normal. 
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Rep.: Cum ai ajuns să devii ginere la noi, în Sălaj, mai ales să eşti născut în 
Bucureşti, exact în partea opusă a ţării?

F.P.: Cu soţia mea m-am cunoscut la Cluj, în 1988, când eram jucător 
la Universitatea Cluj. Am stat împreună doi ani, după care ne-am căsătorit la 
Craiova, în 1991, după ce am reuşit eventul cu Universitatea. A doua zi după 
finala Cupei României am avut starea civilă. În ultimii ani, eu îmi petrec sărbă-
torile în Sălaj, pentru că mă simt bine aici, mă simt ca casă. Oamenii din această 
zonă sunt extrem de apropiaţi şi de primitori faţă de cei din zona noastră. Avem 
de învăţat de la oamenii de aici atât pe plan mental, cât şi profesional. Mă gândesc 
ca uşor, uşor să mă mut aici cu familia pentru că îmi plac mult aceste locuri.

a început fotbalul ca atacant

Rep.: Cum a fost începutul carierei de fotbalist? Ştiu că ai început ca ata-
cant. De ce te-ai reprofilat?

F.P.: Da, am fost atacant. Am început în 1977, la nouă ani, la Dinamo 
Bucureşti. Am jucat atacant doi ani, iar când ni s-a schimbat antrenorul şi a venit 
Gheorghe Timar, ne-a aliniat pe toţi şi ne-a spus la fiecare pe ce post vom juca. 
Când a ajuns la mine mi-a spus să trec în poartă. Eram foarte supărat şi chiar i-am 
spus că eu nu mai vin la antrenamente dacă trebuie să stau în poartă. Dar, uite că 
a avut dreptate şi este omul căruia îi datorez enorm de mult. 

Rep.: Cum a fost debutul la Dinamo Bucureşti?
F.P.: Debutul la Dinamo Bucureşti a fost în 1985, într-un meci la Baia 

Mare, 2 - 2 cu FC-ul. Moraru era suspendat cinci etape după «celebrul» scandal 
de pe „23 August”, Dinamo - FC Argeş, când s-a întrerupt meciul. Eftimescu, 
al doilea portar se accidentase la antrenament, iar titularul din acel meci, Barba, 
s-a accidentat la 1 - 0. Nemaifiind portari, m-au chemat pe mine de la tineret, 
pentru că eu aveam doar 15 ani. S-a accidentat Barba şi am intrat eu. După aceea 
a urmat un moment mai puţin fericit. Fratele mamei a fugit în Italia în 1988, iar 
eu, cum eram la Dinamo, nu mai puteam să părăsesc ţara. Am avut o discuţie cu 
mai mulţi oameni din conducerea clubului, printre care şi Mircea Lucescu, care 
m-au anunţat că nu mai pot juca la Dinamo şi că există ofertă pentru mine de la 
Universitatea Cluj. La început, am privit cu reticenţă, dar acum îi mulţumesc lui 
Dumnezeu. Pentru mine Clujul înseamnă enorm. Mi-a dat o familie, o grămadă 
de prieteni. Mă simt ca şi acasă, am fost «adoptat» aici. 

Rep.: Ce înseamnă pentru tine clubul din Ştefan cel Mare? 
F.P.: Dinamo este clubul care m-a format atât ca sportiv, cât şi ca om. Părinţii 

mei au avut o meserie de aşa natură încât am fost obligat să cresc singur de la vâr-
sta de zece ani. Plecam dimineaţa la 9 la antrenament şi, de cele mai multe ori, 
ajungeam seara la 9. Aveam condiţii extraordinare, cu masă foarte bună, iar aceste 
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lucruri m-au atras. Îmi aduc aminte că de multe ori adormeam în tramvai şi mă 
trezeau conductorii la capătul liniei. 

„în bănie nu era o galerie, la uniVersitatea craioVa 
cânta tot staDionul”

Rep.: După Revoluţie te-ai transferat la Universitatea Craiova. Cum te-au 
primit cei din Bănie, în special publicul? 

F.P.: Imediat după Revoluţie puteam să mă întorc la Dinamo, pentru că 
nu mai erau probleme, dar am refuzat, iar Sorin Cârţu m-a întrebat dacă vreau 
să plec la Craiova, pentru că Universitatea vrea să obţină titlul. Am ales această 
variantă pentru că părinţii sunt olteni, eu aveam neamuri acolo şi mi-a fost foarte 
uşor. Foarte puţini jucători din alte părţi au fost «adoptaţi» la Craiova, dar oltenii, 
dacă văd că dai totul pentru ei, te consideră ca pe unul de-al lor. Pe mine m-au 
«adoptat» foarte repede şi oricând merg acolo, am uşa deschisă. Pentru mine, 
publicul din Bănie este cel mai cald public pe care l-am cunoscut în România. 
În Bănie nu era o galerie, la Universitatea Craiova cânta tot stadionul. Era clar 
că echipa adversă avea probleme, pentru că se punea o presiune extraordinară pe 
adversar, dar şi pe arbitri. Primul şi singurul event l-am câştigat cu Craiova, pen-
tru că apoi nu am mai câştigat cu nicio echipă decât ori  campionatul, ori cupa. 

Rep.: O perioadă l-ai avut ca antrenor pe Mircea Lucescu. Cum erau an-
trenamentele cu el?

F.P.: Mircea Lucescu era antrenorul căruia îi plăcea foarte mult să lucreze cu 
jucătorii tineri. Se termina antrenamentul, care dura aproximativ o oră şi jumăta-
te, iar cei tineri rămâneam şi după antrenament: eu, Stelică (n.r. Bogdan Stelea), 
Radu (n.r. Florin Răducioiu), Lupescu, Vasile Jercălău. Lucescu este un tehnician 
căruia îi place foarte mult să «inventeze» jucători. De altfel, a şi crescut o grămadă 
de jucători de-a lungul carierei.

Rep.:Care sunt antrenorii care ţi-au marcat cariera?
F.P.: Antrenorii care mi-au marcat cariera au fost: Gheorghe Timar, antre-

norul de la copii, de la Dinamo, la Cluj a fost Cornel Dinu, Dumitru Nicolae, 
Remus Vlad, Sorin Cârţu, un antrenor căruia, de asemenea, îi datorez enorm 
de mult, Florin Halagian, Puiu Iordănescu la echipa naţională. Am avut şansa 
să lucrez, practic, cu cei mai buni antrenori pe care i-a avut această ţară. Am fost 
norocos din acest punct de vedere. 

Rep.: Care este cel mai bun meci al carierei tale?
F.P.: Cred că cel mai bun meci este cel de la Cardiff, cu echipa naţională, 

când am jucat cu Ţara Galilor, pentru calificarea la Campionatul Mondial S.U.A. 
1994. A fost meciul cu cea mai mare încărcătură. A fost meciul unei generaţii. 
Meciul care ne-a ajutat să scriem istorie în America.
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Rep.: La polul opus...?
F.P.: La polul opus, meciul cu cea mai mare amărăciune, cred că ar fi cel cu 

Suedia, de la Campionatul Mondial din America, după care sunt convins că am 
produs supărare mare multor oameni. În timp însă, lumea m-a apreciat şi mă 
apreciază pentru ce am făcut bine, iar acest lucru înseamnă că am fost un jucător 
iubit. Mi-a fost greu să trec peste acel moment, dar suporterii       m-au apreciat 
la toate echipele la care am jucat, chiar dacă nu tot timpul am avut evoluţii bune. 

„nu creD că Vom mai aVea foarte curânD o echipă naţională”

Rep.: Cum vezi viitorul echipei naţionale a României? Vom mai avea vre-
odată o «Generaţie de Aur»?

F.P.: Nu cred că vom avea în scurt timp o «Generaţie de Aur», denumire pe 
care ne-aţi dat-o voi, presa şi suporterii. Sigur că întotdeauna este loc de mai bine şi 
cred că puteam fi o generaţie şi mai de aur. Însă, pentru noi, calificarea la un turneu 
final era un lucru normal. Noi ne gândeam cum să accedem în fazele superioare 
ale competiţiilor. Nu cred că vom mai avea foarte curând o echipă naţională, pentru 
că de la nivelul copiilor şi juniorilor nu vine nimic. Cauzele sunt multiple, plecând 
de la situaţia economică. Dacă de la bază nu vine nimic este greu să realizezi ceva la 
seniori. Chiar vorbeam despre această problemă şi cu Dan (n.r. Dan Costin, preşe-
dintele AJF Sălaj), care ştiu că face eforturi foarte mari şi se bate pentru fotbalul din 
judeţ. Este un reprezentant de seamă al fotbalului din Sălaj, care vine cu proiecte 
clare la toate şedinţele federaţiei. Din păcate, nici el nu poate face nimic de unul 
singur. Dar, cu siguranţă este un om înfipt extrem de bine în structurile fotbalu-
lui şi care ajută fotbalul din Sălaj. Din păcate, şi aici sunt puţine echipe de copii şi 
juniori şi sunt probleme cu condiţiile de pregătire, la fel ca în alte părţi. Fotbalul 
are o imagine proastă din cauza a trei, patru oameni care n-au nimic în comun cu 
fotbalul şi stau toată ziua pe la televizor, înjură şi fac oamenii să se îndepărteze tot 
mai mult de fotbal. 

4 iunie 2012


Marcel Doru Ţârle, primul sportiv sălăjean 

devenit campion naţional la seniori

Deşi era doar în primul an la categoria tineret, zălăuanul Marcel Doru Ţârle 
avea să devină în 1986, pentru prima dată, campion naţional la seniori, în proba 
de aruncare a discului, fiind primul sportiv sălăjean care devine campion naţional 
la categoria seniori.  

A început cu aruncarea suliţei, a încercat şi aruncarea greutăţii, chiar şi la 
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handbal s-a gândit la un moment dat, dar discul i s-a potrivit cel mai bine. La pri-
ma vedere, o simplă bucată de metal de 2 kilograme, însă una care pentru Marcel 
Ţârle avea să însemne enorm de mult. 

În 1986 i s-a propus o bursă de studii în SUA, dar din cauza sistemului de 
atunci, visul nu i s-a putut împlini. 

Descoperit în 1979, la Cupa Văilor, de Nicu Lăpuşan

Ediţia din 1979 a Cupei Văilor, când 
Marcel Doru Ţârle împlinea 13 ani, avea 
să fie una specială pentru fostul discobol 
zălăuan. A surprins la aruncarea min-
gii de oină, iar supervizorul competiţiei, 
Nicu Lăpuşan, fostul director al Direcţiei 
Judeţene pentru Sport şi Tineret, ac-
tualmente consilier în cadru instituţiei, 
avea să-l coopteze la secţia de aruncări a 
Clubului Sportiv Municipal „Armătura” 
Zalău. „Am început atletismul după o 
participare la Cupa Văilor. O competiţie 
care există şi la ora actuală, dar care, la acea 
vreme, era mult mai bine aşezată şi avea 
importanţă mare. De acolo am început eu 
sportul. Am participat la aruncarea mingii 
de oină şi am aruncat peste 70 de metri, 
o aruncare foarte bună. La finalul com-
petiţiei am fost reperat de domnul Nicu 
Lăpuşan, care era supervizorul competiţi-
ei. Eu eram atunci parcă în clasa a VII-a, la 
Şcoala Generală <Gheorghe Lazăr>, iar 

dânsul a venit la mine la şcoală şi a discutat cu profesorii de sport pentru a începe 
atletismul. Am mers la Stadionul Municipal din Zalău, dar pentru o perioadă 
scurtă de timp”, îşi aminteşte fostul discobol.

Şcoala nu a mers mână-n mână cu sportul, motiv pentru care Marcel Ţârle 
a ratat admiterea la liceu. A făcut cunoştinţă, dar pentru o perioadă scurtă, cu 
handbalul, fiind chemat la Satu Mare de fratele său, care era handbalist la echipa 
Unio. „Neînvăţând bine la şcoală, nu am fost admis la liceu, iar fratele meu, fiind 
handbalist la Unio Satu Mare, m-a chemat şi pe mine la echipă, să fac handbal. 
Am stat acolo trei luni, dar nu am apucat să mă legitimez, pentru că era în peri-
oada vacanţei şcolare şi în perioada de pregătire pentru ei. Domnul Lăpuşan m-a 
tot sunat să mă convingă că handbalul nu este un sport care mi se potriveşte şi a 
reuşit. La handbal chiar nu mi-a plăcut, principalul motiv fiind faptul că se juca 
pe beton, fiind la nivelul Diviziei B”.
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„Am dat cu discul de zici că m-ar fi născut mama cu el în mână”

Revenit la Zalău, a reînceput, de această dată mult mai serios, atletismul, 
probele de aruncări. A încercat aruncarea suliţei, dar simţea că nu i se potriveşte 
cum şi-ar fi dorit. Cu greutatea arunca doar din plăcere, la antrenamente. Avea să 
participe la un triatlon de aruncări la Oradea, unde, culmea, a impresionat tocmai 
la aruncarea discului, deşi nu pusese până atunci mâna pe disc. „S-a găsit apoi o 
soluţie să mă înscriu la un liceu din Zalău şi m-am reapucat, mult mai serios, de 
atletism. Am început cu aruncarea suliţei, dar simţeam că nu este o probă care 
mi se potriveşte foarte bine. A urmat un triatlon de aruncări la Oradea, greutate - 
suliţă - disc, iar eu când am pus mâna pe disc am dat cu el de parcă m-ar fi născut 
mama cu discul în mână. Aceasta, în ideea în care eu nu mă antrenasem deloc cu 
discul până atunci. Din acel moment nu am mai făcut decât disc. Mi s-a potrivit 
ca o mânuşă pe mână. Cel mai mare lucru în viaţă este să-ţi descoperi talentul. 
Altfel munceşti enorm şi probabil nici nu ajungi la nivelul la care îţi doreşti”.

Doru Ţârle îşi aminteşte că la acea vreme, antrenorii din România cunoşte-
au foarte puţine metode moderne de antrenament, neavând posibilitatea să par-
ticipe la cursuri în străinătate. „La nivelul la care am ajuns eu, am reuşit strict 
datorită metodicii şi condiţiilor din România. Am avut antrenori foarte buni în 
România, dar limitaţi din cauza sistemului, pentru că nu aveau accesul la simpo-
zioane sau la tot felul de alte cursuri în străinătate. Ei se puteau consulta doar cu 
antrenori din puţine ţări. Metodele moderne nu erau la îndemâna antrenorilor 
de atunci. Plus că erau şi condiţiile de la acea vreme. Aveam două bări ruginite în 
sala de forţă”. 

Primul său concurs oficial a fost la Cluj, concurând în proba de aruncare 
a discului. „Prima competiţie oficială mi se pare că a fost la Cluj, la aruncarea 
suliţei. Aveam emoţii foarte mari, pentru că nu stăpâneam bine tehnica. Cum 
am mai spus, simţeam că nu este pentru mine această probă. Repet, dacă nu 
descopeream discul în acel concurs de la Oradea, nu ştiu ce s-ar fi întâmplat. 
Probabil mergeam din nou la un alt sport de echipă. Pentru orice trebuie să fii 
născut”.

1986 - vârful carierei de sportiv

Prima medalie pentru discobolul Marcel Doru Ţârle a fost obţinută în anul 
1982, la Campionatul Naţional de juniori II, medalie de argint. Ani la rând a 
impresionat apoi la diferite competiţii naţionale şi internaţionale. În 1983 a de-
venit dublu medaliat cu argint la aruncarea greutăţii şi discului, la Campionatul 
Naţional de juniori II. Un an mai târziu, alte două medalii de argint, în aceleaşi 
probe, la Campionatul Naţional de juniori I. Tot în 1984 a fost prima participare 
la un concurs internaţional, Jocurile Balcanice de la Maribor (Iugoslavia), locul 6 
la disc, cu o aruncare de 49,88 metri, record personal. În 1985 avea să obţină pri-
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ma medalie de aur, câştigând proba de disc la Naţionalele de juniori I. La acelaşi 
concurs a câştigat argintul la greutate. Tot în acel an a devenit campion naţional şi 
la categoria tineret, , iar la seniori s-a clasat pe locul patru. A participat la Jocurile 
Balcanice de atletism, la Creta, în Grecia, unde s-a clasat pe locul doi la aruncarea 
discului. 

Anul 1986 avea să fie anul de vârf al carierei de sportiv. Terminase junio-
ratul, era în primul an la tineret, însă avea să devină campion naţional chiar şi 
la seniori, ocazie cu care a intrat în istoria sportului sălăjean, devenind primul 
sportiv sălăjean campion naţional la seniori. „În 1986 eram în cea mai bună for-
mă sportivă a carierei mele. Eram bine pregătit din toate punctele de vedere. A 
fost anul în care am concurat cu americanii la Piteşti. Tot la Piteşti am câştigat 
Campionatul Naţional de tineret atât la disc, cât şi la greutate, dar şi de seniori, 
în proba de disc. La greutate nu mă antrenasem decât din plăcere şi am aruncat 
parcă 16,80 metri. Atunci i-am detronat pe Iosif Nagy şi pe Zamfirache, ei fiind 
stăpânii discului până la acea oră. Erau şi spre apus de carieră, ce-i drept, dar eu 
am aruncat, din câte îmi amintesc, peste 62 de metri, performanţă care m-a făcut 
să devin campion naţional. I-am surprins că am dat atâta din prima aruncare şi 
s-au demoralizat. Erau ca doi copii care nu ştiau ce fac pe teren. Unul a aruncat 
59 de metri, iar celălalt, 56 de metri, în ideea în care ei erau aruncători de 64 - 65 
de metri. Oarecum firesc, când te gândeşti că vine un puşti de 18 - 19 ani şi arun-
că discul pe o asemenea distanţă. Nu erau învăţaţi cu înfrângerile. Erau stăpânii 
probei. Nu avea voie nimeni să-i bată. Nu se <înghiţeau> nici unul pe celălalt, 
dar să vină unul din exterior să-i învingă. După un an sau doi, când au văzut că 
nu pot să mă mai depăşească, s-au şi retras. Pot spune că 1986 a fost anul maxim 
al carierei, pentru mine. Au mai fost ani frumoşi, dar acel an rămâne în memorie 
pentru toată viaţa”.

Titlul de campion naţional la seniori avea să-l obţină după o aruncare ce a 
măsurat 62,12 metri, învingându-i pe marii discoboli ai României la acea vre-
me, Iosif Nagy, de la Steaua şi Ion Zamfirache, de la Dinamo. După ce devenise 
dublu campion naţional la disc, la categoriile tineret şi seniori şi campiona naţi-
onal la tineret, la aruncarea greutăţii, Marcel Ţârle avea să urce pe podium şi la 
Jocurile Balcanice de la Liubliana, obţinând medalia de bronz cu aruncarea de 
60,66 metri.

I-a impresionat până şi pe americani

Un simplu concurs la Piteşti, unde a fost prezentă şi o delegaţie americană, 
era cât pe ce să-i schimbe radical viaţa. „I-am speriat în ‚86 până şi pe americani, 
mai ales că ei ştiau metodica şi condiţiile din România, când au văzut că arunc 
discul peste 60 de metri. Practic, după acel concurs de la Piteşti mi s-a şi propus 
din partea delegaţiei americane o bursă de studii în SUA. Sistemul de atunci nu 
mi-a dat însă voie să plec din ţară. Din câte ştiu eu, s-a ajuns şi la Cabinetul 2 de 
la ora aia, la doamna Ceauşescu. După mulţi ani, m-am întâlnit cu organizatoarea 
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acelui concurs de la Piteşti, doamna avea ceva funcţie la securitate, şi mi-a spus că 
s-a insistat prin Ambasada Americană să merg să concurez pentru ei. Nu se dorea 
să merg pentru a rămâne în America, iar în toate concursurile internaţionale mi 
se dădea voie să concurez pentru România. Pentru ei concuram în Campionatul 
American Universitar. A fost o ofertă extraordinară din partea americanilor. Au 
spus că asigură echipamentul pe o perioadă de cinci ani la toate loturile naţionale 
ale ţării, echipament Kappa, plus 200.000 de dolari. Trebuie să recunosc că am 
visat să ajung în America, dar cu o uşoară frică la acea oră, pentru că ştiam ce 
urmează cu securitatea, că s-ar putea să nu mă mai lase să plec la concursuri în 
străinătate. Însă, după o întâmplare în Iugoslavia, la Balcaniadă, mi-am dat seama 
că a fost mai bine că am rămas în ţară. Întâmplător m-am întâlnit cu doi atleţi din 
Bulgaria şi Turcia. Ţările lor erau într-un conflict la ora aia, mi-au spus că au fost 
trimişi acasă până se rezolvă problemele între ţări”.

Marcel Ţârle a purtat o discuţie chiar cu rectorul Universităţii din 
Washington, care i-a pus la dispoziţie catalogul cu cele 98 de facultăţi, fostul 
discobol având posibilitatea de a alege orice domeniu. „Foarte interesant că în 
scurtul timp cât l-am întâlnit pe domnul John Caplin, rectorul Universităţii din 
Washington, dânsul mi-a deschis un catalog cu toate facultăţile, erau 98 de facul-
tăţi la ei în universitate, mi-a spus că pot să-mi aleg ce doresc eu de acolo. Nu am 
înţeles atunci de ce puteam să-mi aleg fizică astronomică, dacă eu eram paralel 
cu domeniul. Ei însă dădeau bursă în orice domeniu pentru sportivii de valoare. 
Considerau că eşti capabil să faci şi şcoală. Eu însă i-am spus că optez pentru 
educaţie fizică, ceea ce era şi firesc. Dacă aş fi plecat nu ştiu dacă mă întorceam. 
Posibil şi să fi revenit, mai ales că urma să se deschidă graniţele cinci ani mai târ-
ziu şi puteam reveni liniştit. Vă daţi seama unde aş fi fost după cinci ani în care 
m-aş fi antrenat în cele mai bune condiţii”.

Din toamna lui '86, la Steaua Bucureşti

În toamna anului 1986, sportivul zălăuan avea era încorporat ca militar şi 
legitimat la Steaua Bucureşti. Devenise sergent major, dar numai în acte, conti-
nuând să se ocupe doar de cariera sportivă. „Din toamna anului 1986 am plecat 
la Steaua, pentru că eram obligaţi să facem stagiul militar. Am fost angajat ca 
sergent major, pentru că aveai avantaje la acea vreme dacă erai sportiv de perfor-
manţă. Practic, eu nu am făcut nicio zi armata. Am fost angajat şi eram plătit cu 
vreo 4.000 de lei la acea oră. A intervenit despărţirea de domnul Lăpuşan, pentru 
că eram obligat să mă pregătesc cu un antrenor de la Steaua. Am fost preluat la 
Steaua pentru o scurtă perioadă de domnul Petre Astafei, după care s-a angajat 
la clubul Steaua domnul Dan Serafim. A fost bine, dar am avut şi puţin ghinion. 
Domnul Serafim a ajuns şi antrenor federal la Federaţia Română de Atletism, iar 
la antrenamente nu mai putea participa la fel de mult cum o făcea înainte domnul 
Lăpuşan. S-a creat un mic dezechilibru în mine, dar a revenit şi ne-am continuat 
treaba, dar sub o altă formă”.
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Finalul de carieră, la Siderurgica Hunedoara

După ce şi-a făcut pe deplin datoria şi la Steaua Bucureşti, obţinând nume-
roase medalii pentru clubul militar, Marcel Ţârle avea să-şi încheie cariera de dis-
cobol la clubul Siderurgica Hunedoara, în anul 1998. „După ce am terminat cu 
Steaua am mai continuat un an la Siderurgica Hunedoara. Nea’ Pista Berecszazi 
(Ştefan Berecszazi, antrenor emerit în atletism, n.r.) mi-a oferit să mai fac un 
an sport pentru acel club. Sincer, nu am fost niciodată acolo. Mi s-a trimis un 
echipament sportiv, de antrenat ne antrenam la Bucureşti, şi am ieşit campion 
naţional de primăvară pentru ei. Ca rezultat nu a fost unul foarte bun, pentru că 
dădusem parcă 58 de metri, dar a fost ok, am ieşit campion şi mi-am făcut treaba 
şi pentru oamenii de acolo”.

„Împreună cu Ghiţă Guşet, domnul Lăpuşan cred că ar putea să 
revigoreze probele de aruncări”

Antrenorul şi profesorul Nicu Ionel Lăpuşan a fost omul care s-a ocupat nu 
numai de pregătirea lui Doru Ţârle, ci şi de a lui Gheorghe Guşet (aruncător de 
greutate) şi a Feliciei Ţilea (aruncătoare de suliţă), trei nume grele, care au scris 
istorie în atletismul românesc şi nu mai. Totuşi, profesorul Lăpuşan consideră 
că Ţârle a fost sportivul care l-a ajutat să se remarce în meseria de antrenor. „În 
consider pe Doru sportivul care m-a ajutat să mă remarc în cariera de antrenor, 
cu care am progresat şi mi-am făcut un nume, care mi-a adus şi alţi sportivi în 
pregătire şi, implicit, rezultate pe plan intern şi internaţional. Mă simt dator să-i 
mulţumesc pentru tot şi să-i doresc satisfacţii în funcţia de director executiv la 
CS Remat Zalău, pe care o merită şi o gestionează bine. Regret că nu am reuşit 
să-i organizez o festivitate de retragere din activitate”, a declarat profesorul care 
l-a descoperit pe Marcel Ţârle. 

La rândul său, fostul discobol consideră că Lăpuşan este omul care a avut 
cel mai important rol în cariera sa de sportiv. „Domnul Lăuşan a fost şi a rămas 
pentru mine un om deosebit. Părerea mea de rău este că sistemul de astăzi nu îi 
dă şansa să antreneze în continuare. Eu sunt măgulit de ceea ce a declarat dân-
sul despre mine. Dacă eu l-am făcut pe el antrenor, atunci dânsul m-a făcut pe 
mine sportiv. Practic noi ne-am <născut> deodată. A fost un mare antrenor. 
La un moment dat a venit profesor în Bobota. Nu era sub demnitatea dânsului, 
pentru că era tot profesor de sport, dar nu-i era locul, pentru că nu putea să se 
dezvolte şi a venit la Zalău. Împreună cu Ghiţă Guşet, domnul Lăpuşan cred că 
ar reuşi să revigoreze probele de aruncări. Sigur, nu fără bani. Spun acest lucru 
pentru că în ziua de azi, pentru majoritatea tinerilor motivaţia e banul. Eu, când 
am început sportul, motivaţia era o ciocolată şi un ceai şi echipamentul care ţi se 
dădea şi te simţeai bine că este echipamentul tău. Aveam acel dulap de metal în 
care ne ţineam fiecare echipamentul şi ce mai aveam pentru antrenament. Una 
dintre condiţii ar fi ca domnul Lăpuşan să fie înzestrat, în continuare, cu răbdare, 
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pentru că dânsul a ajuns până la cea mai înaltă performanţă mondială şi este greu 
să o iei de la capăt acum. Consider că ar fi trebuit să existe la Zalău un centru de 
aruncări, pentru că am fost mulţi aruncători care am plecat din acest oraş. A fost 
Felicia Ţilea, Gheorghe Guşet, eu, plus alţi atleţi, care au practicat altfel de probe. 
Nu ar fi solicitat mulţi bani un astfel de centru”.

„Acum avem săli de sport, avem dotări de toate felurile, medicamentaţie 
de toate felurile, dar nu mai avem sportivi. Exact opusul la ceea ce era pe vremea 
când făceam eu sport”.

„Am stat cu Guşet mai mult decât cu mama”

Doi grei ai atletismului românesc, zălăuanii Doru Ţârle şi Gheorghe Guşet 
au fost ani buni atât colegi de club, cât şi la lotul naţional. „Este vorba de o viaţă 
întreagă de sportiv. Am stat cu Ghiţă mai mult decât cu mama. Un coleg foarte 
bun din toate punctele de vedere. Nu ţin minte să ne fi certat vreodată. Era însă 
foarte dificil să stai cu el în cameră, pentru că nu dormea după-masa. Eu veneam 
obosit după antrenament şi vroiam să dorm, iar el în timpul acela vroia să citească 
şi începea să răsfoiască paginile. În cantonament la Snagov era o linişte deplină 
şi auzeam tot. Neavând ce face l-am poftit afară din cameră”. Doru Ţârle a po-
vestit o fază de-a dreptul hazlie cu Gheorghe Guşet: Tot aşa, o fază comică, s-a 
mai întâmplat cu Tudor Bogdan, el făcea săritura în lungime, a fost vicecampion 
mondial. Eram la Budapesta, iar băiatul a avut neşansa să doarmă cu Ghiţă în ca-
meră, neştiind că sforăie. Apucă Ghiţă să adoarmă înaintea lui Bogdan şi începe 
să sforăie. Bogdan era disperat, mai ales că a doua zi avea concurs. Neavând ce 
face, se apucă şi Bogdan la fluierat. Mai dormea, mai fluiera, iar dimineaţa se tre-
zeşte Guşet foarte nervos, se aşează pe marginea patului şi-i spune: <Auzi mă, tu 
ştii că fluieri în somn şi nu am putut dormi de tine toată noaptea?>. Bogdan era 
disperat, vă daţi seama. Sunt mii şi mii de poveşti pe care aş putea să le dezvălui 
cu Guşet. Ireproşabil ca şi colegi, cu nebunii, cu certuri, cu tot felul de aventuri. 
Şi cu un frate te mai cerţi acasă, dar cu un prieten sau coleg de cameră. Vremuri 
foarte frumoase. Îmi pare foarte rău de ceea ce i s-a întâmplat lui. Ca şi cum i 
s-ar fi întâmplat fratelui meu. Sigur că fiecare avem programul diferit şi nu mai 
putem fi tot timpul împreună. Însă am rămas în relaţii bune şi foarte corecte. Îi 
doresc tot binele din lume, pentru că la ora actuală, acest lucru este cel mai im-
portant pentru el”.

„La Campionatul Mondial de la Tokio, m-am făcut cât o găină când 
am văzut în tribune 80.000 de oameni”

Deşi era foarte bine pregătit din punct de vedere fizic şi tehnic, psihicul a 
fost o problemă pentru Doru Ţârle, la fel cum, la acea vreme, era pentru mulţi 
alţi sportivi din România. La antrenamentele dinaintea Campionatului Mondial 
de la Tokio îl impresionase pe campionul mondial al vremii, însă, în concursul 
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oficial, lucrurile au stat cu totul altfel. „Momente frumoase au fost multe, parti-
cipările la Mondiale, Europene. Anul 1986, care a fost vârful carierei, a fost cea 
mai frumoasă perioadă. Şi participarea la Campionatul Mondial de la Tokio a 
fost unul dintre cele mai frumoase. La antrenament, campionul mondial de la 
acea vreme era pe stadion cu mine şi îmi punea semne în locul în care cădea 
discul. Dădeam 65 - 66 de metri la antrenament. Un rezultat incredibil de bun. 
În concurs, însă, dezamăgire. Am avut emoţii extrem de mari în momentul în 
care am văzut în tribune 80.000 de oameni. Japonezii au un cult pentru sport. 
M-am făcut mic cât o găină. Am dat sub 60 de metri. A fost primul contact al 
meu cu lumea mare. Mi-am dat seama cât de în spate suntem noi. Noi, românii, 
nu eram pregătiţi din punct de vedere psihologic. Efectiv am fost luat de val. Nu 
ştiu când am intrat şi când am ieşit din acel concurs. M-am trezit doar la hotel. 
Un moment special a fost şi Balcaniada din 1987 din Grecia, unde am şi câştigat 
proba de aruncare a discului. Sportul este ceva special pentru această ţară. Atât de 
bine organizează grecii concursurile de atletism şi atât de multă lume vine să te 
vadă, încât te simţi ca un Zeu când câştigi un concurs”.

Pe plan naţional, Costel Grasu era principalul rival al sportivului zălăuan. 
„Referitor la psihic, pe Costel Grasu nu puteam să-l bat la juniori. El venea de 
la o şcoală din Câmpulung Muscel. O şcoală excepţională de atletism. Erau cam 
cei mai tari din România. Având în vedere că nu puteam să-l bat, ne-am gândit 
împreună cu domnul Lăpuşan că mi-ar trebui un psiholog şi dânsul l-a contactat 
pe Mircea Dumitru. Acest om m-a ajutat foarte mult din punct de vedere psi-
hologic. A participat cu noi la multe concursuri. M-a pregătit psihologic în aşa 
fel, încât pe mine, timp de 11 ani, nu m-a mai bătut Grasu. Până în momentul 
în care eu m-am accidentat la genunchi şi a preluat el, din nou, iniţiativa. A fost 
un schimb între veşnicul loc doi cu veşnicul loc trei. O poveste frumoasă. Şi cu 
Costel am rămas în relaţii foarte bune”. 

Mai în glumă, mai în serios, Doru Ţârle spune că singurul regret pe care-l 
are este că nu s-a născut mai târziu, să fi putut beneficia de condiţiile de care 
dispun sportivii din ziua de azi. „Regrete sunt multe, dar majoritatea au fost din 
cauza sistemului de atunci. La acea vreme am avut multe lipsuri ca sportivi. Dar 
ca o concluzie, aş putea spune că regret faptul că nu m-am născut mai târziu, 
pentru a avea condiţiile de care dispun sportivii din ziua de azi”. 

Nu ştia că este primul sportiv sălăjean campion naţional la seniori

Deşi au trecut 26 de ani de când a devenit pentru prima dată campion naţi-
onal la seniori, fiind şi primul sportiv sălăjean campion la seniori, Marcel Doru 
Ţârle a aflat abia acum de această performanţă. „La acea oră eu nu ştiam că sunt 
primul sportiv din Sălaj devenit campion la seniori, într-un sport olimpic, pentru 
că nu erau statistici. Erau iubitori de statistică, dar nu putea merge foarte departe, 
pentru că nu erau calculatoare, iar arhiva putea fi stocată doar pe hârtie. Nu pot 
decât să fiu mândru să ştiu că sunt primul campion din Sălaj la seniori. Nu ştiu 
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dacă poate fi pus ca termen de comparaţie, la fel cum Nadia Comăneci a luat la 
Olimpiadă prima notă de 10 din istoria gimnasticii mondiale. La fel şi în Sălaj este 
o onoare să ştii că eşti primul sportiv care a devenit campion naţional la seniori”. 

Multiplu campion naţional la disc, dublu campion naţional la volei

Sportul a rămas un domeniu binecunoscut pentru Doru Ţârle, chiar dacă 
au trecut ani buni de când a agăţat discul în cui. În urmă cu doi ani a devenit di-
rector executiv la Remat Zalău, formaţie cu care a devenit de două ori campion 
al României. „Este foarte greu să devii campion, indiferent în ce sport. Este o 
muncă colosală nu numai pentru jucători şi antrenori, ci şi pentru staful din jurul 
echipei. La noi, în România, nu se prea ţine cont decât de jucători şi antrenori, 
dar este un lucru fals. În jurul unei echipe se munceşte începând de la femeia de 
serviciu până la preşedinte şi finanţatori”. 

Dacă ar fi să o ia de la început, Doru Ţârle spune, glumind, că ar alege să 
practice voleiul, dar cum nu există postul de pilier (post care se foloseşte la rugby) 
ar rămâne, totuşi, la atletism.

Născut în 19 octombrie 1966, Marcel Doru Ţârle este căsătorit, soţia sa, 
Monica, fiind profesoară de sport la Colegiul Naţional „Silvania” Zalău. Cei doi 
au o fată de 14 ani, Roberta Doria, care practică tenisul de câmp. 

23 iulie 2012
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Cronică de concert: 

Rage – regal rock la Satu Mare
Ca în fiecare an, Festivalul Samrock de la Satu Mare ne oferă surprize plăcute. 

Anul acesta i-am văzut pe veteranii rock-ului german – Rage. Ce putea fi mai frumos 
decât lecţia predată de mai bine de 27 de ani de baronii heavy-metal-ului nemţesc. 
Trei instrumente! Doar atât! Chitară, bass şi tobe – este dovada profesionalis-
mului în muzică, fără bribrizuri electronice şi efecte sforăitoare. Rusul Victor 
Smolski a mai brevetat odată la Satu Mare riff-ul de trash şi metal, ajutat de bass-
ul şi vocea lui Peavy Wagner, cu melodii sclipitoare, excelând cu diversele ele-
mente progressive şi simfonice. Ca orice fan Rage, am toate albumele lor, dar 
niciodată nu am simţit cum melodicitatea combinată cu metalul îmi poate tăia 
răsuflarea şi mă face să văd pe bolta cerească stelele aliniate ca în „Speak of the 
Dead”. Totul sună a sculptură în piatră, a piatră cu migală şlefuită, chiar dacă 
chitara se loveşte de o stâncă impunătoare. Melodicitatea metalului aduce a re-
ciclare rock, dar totuşi familiară în reconfortantul şi chiar duiosul cor de fani. 
O oră de concert fară greşeală, fără stereotipuri, fără forţări de prost-gust. Culorile 
sclipitoare ale versetelor metalice au invadat scena, asemenea unui drog ce te face să 
visezi; te face să vezi în Smolski un orb ce vede doar soarele de amiază în chitara sa. 
„Hellgirl” încheie concertul ca o furie a pumnului liniştit de un înger din cor. Nu 
ştiu dacă e istorie, dar sigur e o revărsare de cercuri pline de bune şi rele.

Componenţă Rage:
• Peter „Peavy” Wagner – voce , bas (1984-prezent)
• Victor Smolski – chitară (1999-prezent)
 • André Hilgers – tobe (2007-prezent)

Foşti membri:
• Alf Meyerratken – chitară (1985)
• Thomas Grüning – chitară (1985-1986)
• Jochen Schröder – chitară (1985-1987)
• Jörg Michael – tobe (1985-1987)
• Rudi Graf – chitară (1987)
• Manni Schmidt – chitară (1988-1994)

DanieL mureşan 
Magazin Sălăjean
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• Chris Efthimiadis – tobe (1988-1999)
• Ulli Cohler – clape (1990)
• Spiros Efthimiadis – chitară (1994-1999)
• Sven Fischer – chitară (1994-1999)
• Christian Wolff – clape (1996-1999)
• Mike Terrana – tobe (1999-2006)

Discografie:
• Reign of Fear (1986)
• Execution Guaranteed (1987)
• Perfect Man (1988)
• Secrets in a Weird World (1989)
• Reflections of a Shadow (1990)
• Trapped! (1992)
• The Missing Link (1993)
• 10 Years in Rage (1994)
• Black in Mind (1995)
• Lingua Mortis (1996)
• End of All Days (1996)
• XIII (1998)
• Ghosts (1999)
• Welcome to the Other Side (2001)
• Unity (2002)
• Soundchaser (2003)
• Speak of the Dead (2006)
• Carved in Stone (2008)
• Strings to a Web (2010)
• 21 (2012)

Albume live:
• Power of Metal (1994)
• From the Cradle to the Stage (2004)
• Full Moon in St. Petersburg (2007)

Video:
• The Video Link (1994)
• From the Cradle to the Stage (2004)
• Full Moon in St. Petersburg (2007)

10 septembrie 2012
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Încotro şi cum?
În România, dar cred că nu numai aici, guvernările realizate pe baza nu-

mărului de voturi sunt destul de dificile. Şi nici nu cred că pot funcţiona atât 
timp cât intoleranţa pentru viziuni diferite ia proporţii nebănuite: primul mi-
nistru îl demite din funcţie pe preşedinte, oricare ar fi el, iar rezultatele unui 
referendum, conform legilor în vigoare, nu sunt acceptate de partide politice ce 
se consideră democrate. Să fim bine înţeleşi: nu sunt membru de partid, nu am 
votat şi nu sunt fan nici Traian Băsescu şi nici Victor Ponta. Aceşti doi politici-
eni nu sunt nici mai buni şi nici mai răi decât majoritatea populaţiei acestei ţări. 
Am început cu tema referendumului care, deşi intrată deja în istorie, ne ara-
tă intoleranţa unei clase politice. Politicienii au început să nu se mai suporte, 
neexistând prilej în care aleşii neamului să nu se bălăcărească. Nu există omul 
ideal, lumea nu are nici măcar acelaşi Dumnezeu, ba câteodată unii nu au de-
loc. Cu toate acestea, sunt o mulţime de religii care mulţumesc pe toată lumea 
şi nici una nu are forţa sa fie deasupra alteia. Există o toleranţă, parcă divină, ce 
face să se mişte în lumea în jurul acestor valori. Nu acelaşi lucru se întâmplă 
în lumea noastră politică, unde orice convingere este imediat taxată, hulită, 
pusă la zid. A devenit o crimă să fii USL-ist, PDL-ist sau individ fără partid. 
Există foarte puţine popoare despre care putem spune că nu îşi merită oamenii 
de cultură. Totuşi, cred că nicăieri în lume nu am văzut atâta pasiune cu care 
noi, românii, ne murdărim valorile, indiferent că sunt contemporane sau nu. 
Au fost români care au murit pentru anumite idealuri, alţii au suferit, însă de 
puţini ne mai amintim azi. Sigur, nu trebuie sa trăim în trecut, însă micimea 
acestor timpuri, micimea politicienilor de azi, trivialitatea discursului politic 
ne duc într-o zonă a totalitarismului, unde se vrea excluderea şi distrugerea 
celuilalt. Constatăm o imposibilitate a dialogului, o încătuşare a libertăţii de 
expresie, compromiterea şi separarea unor valori. Oare nu de acolo am plecat 
acum 22 de ani?

9 octombrie 2012
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Golgota, dealul pivniţelor vechi 
de peste 200 de ani
Cu o vechime ce depăşeşte, în unele cazuri 200 de ani, pivniţele din viile de pe 
Golgota, dealul din apropierea Vârşolţului, alcătuiesc un sat în miniatură, cu un 
farmec aparte. Zona este, în opinia specialiştilor, un ‚’habitat cu identitate locală 
valoroasă’’, un loc în care se mai poate vedea ce înseamnă vechea tradiţie a 
muncii la vie pe plaiurile sălăjene. 

Din şoseaua ce şerpuieşte pe dealul Vârşolţului, la intrarea în localitatea cu 
acelaşi nume, se desprinde, în stânga, un drum de ţară, care urcă alene panta de-
alurilor care mărginesc vatra satului. Nu mai este zăpadă decât pe alocuri, aşa că 
roţile maşinii lasă urme în noroiul cafeniu. Drumul urcă într-o pantă nu foarte 
accentuată. Probabil din cauza pantei ori a pământului moale, un biciclist a cobo-
rât din şa şi îşi duce bicicleta de ghidon. Dialogul cu săteanul se leagă uşor şi, din 
vorbă în vorbă, povestea celor peste 300 de pivniţe cu vinuri din Vârşolţ începe 
să prindă contur. 

„De-aci, de unde suntem acum, mai urcaţi cam încă doi kilometri, până să 
ajungeţi la ele. Sunt multe, peste 300, iar unele sunt foarte, foarte vechi. Cam toţi 
localnicii din Vârşolţ au pivniţe aici, pe Dealul Golgota”, explică biciclistul, pe 
numele său Denes Ianos.   

sebastian oLaru
Agerpres
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Din spusele lui, atrag atenţia două lucruri: vechimea pivniţelor şi numele cu 
tentă biblică al dealului pe care ne-am avântat. Stranie este şi alăturarea denumirii 
Golgota cu tradiţia culturii viţei de vie în zonă, vinul fiind un leitmotiv religios 
cel puţin tot atât de puternic ca dealul pe care, potrivit Bibliei, şi-a găsit sfârşitul 
Iisus Hristos. Îmbinarea sacrului cu profanul nu face decât să sporească pofta de 
a cunoaşte mai multe despre pivniţele care se întrezăresc pe culme. După câteva 
sute de metri, apare prima uliţă, de-a lungul căreia pivniţele se înşiruiesc cuminţi, 
ca nişte căsuţe dintr-un veritabil sat de poveste. Un sat al vinului, unde legea şi 
ordinea înseamnă butoaie, căzi, cepuri, pâlnii şi sute de litri de vin. 

Prima pivniţă întâlnită are o vechime de peste 150 de ani, cel puţin după 
spusele actualului proprietar, un alt Denes, de această dată Nicolae. Bărbatul ve-
rifică butoaiele mari cu vin, aşezate ordonat în încăperea de lemn. Primele piv-
niţe au fost ridicate în întregime din lemn, meşterii îmbinând cu dibăcie bârnele 
fără a folosi fierul. Mai apoi, locul lemnului a fost luat de chirpici, care apoi a fost 
schimbat şi el în cărămizi din pământ. În final, pivniţele moderne, ridicate în ul-
timii ani, sunt din materiale de construcţie specifice secolului al XXI-lea, au prid-
voare şi foişoare spaţioase şi păstrează prea puţin din vechea linie arhitecturală. 

„Pivniţa mea are o vechime de peste 150 de ani, este printre cele mai vechi 
din Vârşolţ. Eu am cumpărat-o tare demult de la străbunicul meu, Denes K. 
Mihaly, care a primit-o, la rândul lui, de la un evreu pentru care muncea ca argat. 
Asta s-a petrecut tare, tare demult”, spune Denes Nicolae. 

În încăperea strâmtă, butoaiele stau înşiruite între căzi, pâlnii şi cepuri de 
diferite mărimi şi, cu toate că nu e toamnă, parcă se simte uşoara aromă a mus-
tului stors la suretit. 

 „Eu am 4.000 de butuci de viţă de vie, de diferite soiuri, din care scot cam 
80 de videri în fiecare an (80 găleţi = 800 de litri, n.r.). Cel mai mult îmi place 
vinul alb, dar merge şi cel roşu”, spune bărbatul.

Cum această uliţă cu pivniţe este abia prima dintre cele trei care străjuiesc 
dealul Golgota, pasul călătorului merge mai departe. La ultima uliţă, printre piv-
niţele care stau amorţite de-o parte şi de alta a cărării noroioase, doi localnici stau 
de vorbă la un pahar de vin. Al treilea Denes, Andras, se oferă să fie ghid printre 
mulţimea de „case cu vinuri”. 

„Sunt foarte multe pivniţe aici, pe unele mi le aduc aminte din copilărie, 
pentru că sunt tare vechi. Pentru a o vedea pe cea mai veche dintre ele, trebuie să 
coborâm vreo 300 de metri”, spune bătrânul. „Ghidul” coboară într-o plantaţie 
de viţă de vie ce pare veche de când lumea, ce seamănă în acest anotimp mai de-
grabă cu o pădure de ţepe de pe vremea lui Vlad Ţepeş. Ca un expert al locului, 
Andras baci merge printr-un şanţ în care stă un strat consistent de frunze de vie şi 
de nuc rămase din anul trecut, care împiedică noroiul să se lege prea tare de ciz-
me. Coborâm cu grijă printre parii de lemn. În dreapta este Măgura Şimleului, 
în stânga doar dealuri cu viţă de vie, iar în faţă, apele Vârşolţului se întind ca o 
maramă albă. Deasupra lor, doar ultimele culmi din lanţul Meseşului, încă înză-
pezite în vârf, şi apoi un cer nesfârşit. 
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Viile de pe dealul Golgota, din extravilanul satului Vârşolţ, au o suprafaţă de 
peste trei hectare, ce nu a fost niciodată cooperativizată şi care era figurată şi pe 
hărţile care datează din perioda iosefină. Ridicarea topografică iozefină, denumită 
şi „Prima ridicare topografică”, este primul proiect unitar de ridicare topografică 
a Imperiului Habsburgic, început sub domnia Mariei Theresa şi finalizat sub cea 
a lui Iosif al II-lea, împărat roman. În final, ridicarea topografică iosefină a avut 
ca rezultat peste 4.000 de planşe, realizate în perioada 1764 - 1785. O parte dintre 
ele reprezintă Transilvania, iar una a fost dedicată comitatului Crasna, pe ea figu-
rând şi viile din apropierea Vârşolţului. 

Potrivit „Studiului de fundamentare privind evoluţia istorică-urbanistică a 
localităţilor comunei Vârşolţ”, realizat de arhitectul Doina Nejur pentru viitorul 
Plan Urbanistic General al Comunei, zona viilor este actualmente „un ansam-
blu relativ grupat de construcţii, având caracter agricol şi o arhitectură specifi-
că”. Construcţiile sunt de regulă constituite din câte două încăperi, realizate din 
lemn, piatră cărămidă arsă, sau nearsă şi acoperiş din ţiglă ceramică. În ciuda fap-
tului că viile sunt risipite pe o întindere mare, anexele agricole sunt relativ aliniate 
şi grupate, dând senzaţia unui sat în miniatură. 

„Având în vedere farmecul absolut aparte al zonei şi tradiţiile foarte vechi 
legate de etapele muncii la vie, cât şi sărbătorile legate de acestea, se impune ca 
zona, care deţine anexe agricole cu identitate locală valoroasă, să fie marcată pe 
planşa de reglementări urbanistice şi protejată prim măsuri concrete prevăzute în 
regulamentul local de urbanism”, crede Doina Nejur, care recomandă, pe de altă 
parte, înscrirea zonei într-un viitor circuit turistic. 

De aceeaşi părere este şi arhitectul Valeria Lehene, referent de specialitate 
în Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural, care crede că astfel de zone 
trebuie în mod protejate şi menţionate expres în Planurile Urbanistice Generale 
ale comunelor, primarii având datoria de a explica celor ce deţin clădiri cu valoare 
istorică modul în care se poate interveni asupra lor.      

După ce trecem de un acoperiş sprijinit pe grinzi de lemn, construit pentru 
a adăposti caii de ploaie, ajungem la cea mai veche pivniţă din zonă. 

„A fost construită numai din bârne de lemn dar, cu vremea, oamenii au mai 
adăugat şi câteva cuie de fier”, spune Denes Andras, în timp ce arată cu mâna 
spre uşa pivniţei, prin care răzbat câteva piroane şi acelea de o vechime conside-
rabilă. „Anul în care a fost ridicată e trecut aici, pe grindă”, adaugă bărbatul, din 
cărui privire pare că se desprinde încă uimirea că are în faţă o construcţie veche 
de mai bine de 200 de ani. Într-adevăr, cel care a construit-o a scrijelit pe grinda 
de deasupra uşii anul 1783. Pe lemnul construcţiei se mai poate vedea scrijelitura 
arhaică, provenită de la sculele rudimentare cu care a fost prelucrat. Din păcate, 
puţine pivniţe de pe Golgota au fost păstrate în forma originală, când materialul 
de construcţie era exclusiv lemnul şi viţele uscate de vie care se împleteau şi erau 
puse în loc de acoperiş. Cu timpul, pivniţele au fost întărite cu pământ, cărămidă 
din pământ ars, iar în zilele noastre, cu cărămidă şi chiar beton. Lăsăm în urmă 
pivniţa cea veche şi cel de-al treilea Denes din Vârşolţ schimbă vorba către cei 
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care se mai ocupă astăzi de viticultură, într-o zonă în care cultivarea viţei de vie 
era, odinioară, ocupaţia de bază. 

„Pivniţe sunt multe, dar tinerii din ziua de azi nu se mai ocupă cu creşterea 
strugurilor. Multe suprafeţe sunt lăsate în paragină, pentru că tinerii mai degrabă 
merg în Spania decât să lucreze la vie”, se plânge săteanul.      

Facem drumul înapoi, către vârful dealului, unde am lăsat maşina şi trecem 
iar printre şirurile lungi de viţă de vie. Printre parii de lemn, vântul aleargă harnic 
aducând miros de primăvară. Deşi e devreme pentru întoarcerea stolurilor de 
rândunele, într-un nuc bătrân descoperim o căsuţă de păsări colorată strident în 
roşu şi albastru, lucru care ne face să zâmbim. E ca şi cum înaripatele cerului sunt 
aşteptate şi ele la un ospăţ deşucheat cu boabe de struguri pentru ele şi cu ulcele 
cu vin pentru oameni. Mai la vale, pivniţă lângă pivniţă, iar undeva, în mijlocul 
şirurilor de viţă de vie - un pet umplut pe trei sferturi cu un vin rubiniu. Nu con-
tează ce caută acolo sau cine l-a aşezat. Exact exact ce trebuie pentru a desăvârşi 
un tablou perfect de primăvară, unde Golgota are gust de reavăn şi de tămâioasă 
desăvârşită în pivniţe de zeci şi sute de ani. 

10 martie 2012, fluxul Agerpres



Actul de naştere al radioamatorismului ro-
mânesc, în muzeul Radio Nostalgia Brusturi

Un împătimit al radioului şi radi-
oamatorismului şi-a transformat casa 
din micuţa localitate sălăjeană Brusturi 
în muzeul „Radionostalgia”, în colecţia 
sa figurând piese rare din rândul mani-
pulatoare Morse - precursoarele radiou-
lui, publicistică radio cu o vechime mai 
mare de un secol, aparatelor radio de 
epocă, alături de un document unicat în 
România, datând din 1936 şi care con-
sfinţeşte legalizarea radioamatorismului 
din ţara noastră. 

Uliţele micii aşezări rurale Brusturi, 
care numără în prezent mai puţin de 150 
de fumuri, nu au fost şi nici nu vor fi 
în curând asfaltate, nici măcar pietruite. 
Maşina lasă în urmă o perdea consistentă 
de praf, însă atenţia mi-a fost îndreptată 
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către succesiunea monotonă a caselor de ţară. Ţinta mea este casa cu numărul 
81, unde Florian Ungur, un fost ofiţer de carieră ce construia aparate de radio la 
opt ani, a înfiinţat, nu cu mult timp în urmă, un muzeu cu şi despre radio şi ra-
dioamatorism. „Radio Nostalgia Casa-muzeu Brusturi”, afişul pus la poartă, îmi 
uşurează căutarea, proprietarul apărând imediat după ce motorul maşinii a tăcut, 
bucuros că l-am lăsat să odihnească, la umbra unui arbore, într-o zi călduroasă şi 
prăfuită de început de septembrie.

Trecând pragul casei, nu pot să nu remarc rigoarea militară cu care expona-
tele, ce îmi vor fi prezentate în minute următoare, sunt aşezate ordonat pe raf-
turi. Dialogul însă se leagă uşor, cuvintele şi expresia feţei interlocutorului meu 
reflectând din plin bucuria de a avea un oaspete căruia să îi împărtăşească o parte 
din pasiunea sa de-o viaţă.

Primul aparat de radio l-a construit la 8 ani

„Pasiunea pentru radio o am încă din copilărie. Am construit primul aparat 
de radio la vârsta de opt ani. Se întâmpla în 1964. Ulterior această pasiune s-a 
dezvoltat, devenind şi radioamator - eu sunt şi radioamator autorizat, membru al 
Federaţiei Române de Radioamatorism. Această pasiune s-a materializat şi prin 
înfiinţarea acestei case muzeu pentru că m-am gândit că odată cu trecerea tim-
pului e bine să conservăm nişte elemente (....). Cred că este de datoria noastră de 
a conserva aceste minunăţii, pentru ca viitorul să nu le uite”, crede fostul ofiţer. 

„Misiunea acestei case muzeu este de a gestiona, de a studia ţinerea evide-
nţei, procurarea, studiul şi restaurarea elementelor de radio, în semn de respect 
faţă de valorile trecutului”, îşi începe Florian Ungur prezentarea. 

„Caza muzeu Brusturi este membră a Asociaţiei Colecţionarilor de aparate 
de radio din România, care are sediul în oraşul Arad. Practic, casa muzeu dispune 
de sala expozantă şi o sală de studiu şi documentare. Vizitatorii au posibilitatea, 
dacă doresc să studieze ceva anume, de a răsfoi o revistă, o carte veche de radio. 
Casa dispune de internet de mare viteză, site dedicat, vizitat de peste 20.000 de 
persoane. Muzeul Radionostalgia dispune de patru colecţii: secţiunea manipu-
latoarelor morse, primele dispozitive analogice care, în timp, au dus şi la evo-
luţia radioului; partea de publicistică radio, care cuprinde manuale, cărţi, reviste, 
broşuri începând cu anul 1877, cu predilecţie după inventarea radioului în 1885; 
secţiune dedicată aparatelor de măsură şi control, analogice sau digitale, cu mo-
dele destul de vechi, de peste 80 de ani, funcţionale şi astăzi; secţiunea aparatelor 
radio de epocă, în dezvoltare, cu câteva modele fabricate în perioada interbelică, 
funcţionale şi acestea”. 

Înfiinţat în ajunul Crăciunului din 2010, micul muzeu este deja în legătură 
cu foarte multe muzee din Europa şi din lume, care tratează şi gestionează pro-
blematica radio, făcând schimb atât de obiecte, cărţi, reviste, precum şi primiri 
de donaţii. 
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Cel mai vechi manipulator Morse - din 1890

Pe mai multe rafturi sunt aşezate unul lângă altul manipulatoare morse - 
precursoarele radioului. 

„Cel mai vechi manipulator Morse este din 1890, până la manipulatoarele 
moderne, automate şi semiautomate. O parte din aceste manipulatoare au făcut 
şi războiul. Sunt modele de manipulatoare germane, ruseşti sau cele folosite de 
armata americană. Şi această colecţie este în dezvoltare, prin schimb de manipu-
latoare cu alţi colecţionari din lume. Acestea au fost primele mijloace de comuni-
care la distanţă, începând cu anul 1844, când Samuel Morse a inventat manipula-
torul care îi poarta numele”, dezvăluie gazda câteva din secretele colecţiilor sale.

Lângă manipulatoare, pe acelaşi perete, se află biblioteca ce găzduieşte se-
cţiunea de publicistică a muzeului. Cea mai veche carte din colecţie este lucrarea 
germană „Istoria telegrafiei electrice”, apărută la Berlin în 1877. În opinia colecţi-
onarului, o lucrare foarte interesantă şi de excepţie este „Enciclopedia radioului”, 
foarte bine documentată şi foarte rară în Europa, astăzi. Lucrarea a fost editată în 
foarte puţine exemplare, fiind tipărită la Paris, în 1928. Tot aici pot fi răsfoite co-
lecţiile revistelor româneşti Radio Universul (1935-1942) şi Radio (1936-1939).

Piesa de rezistenţă este însă un document unicat în România, datând din 
1936 şi care consfinţeşte legalizarea radioamatorismului din ţara noastră. 

„Radioamatorismul românesc şi-a făcut apariţia în anul 1926. (...) Practic, 
datorită şi unor condiţii mai mult de natură subiectivă, mişcarea radioamatorice-
ască din România, în sensul legalizării acesteia, nu s-a constituit decât în 1 martie 
1933, dată la care se înfiinţează Asociaţia Amatorilor Români de Unde Scurte. 
Mişcarea s-a dezvoltat în România mai încet, în primul rând datorită lipsei de 
componente pentru construcţia unui radio-emiţător sau a unui radio receptor 
destinat traficului de radioamatori. Existau doar câteva magazine în toată ţara, în 
special în Bucureşti, Arad, Timişoara. Activitatea s-a dezvoltat până în septembrie 
1939, când a fost interzisă, odată cu declanşarea celui de-al doilea război mondial, 
fiind reluată mult mai târziu, undeva prin anul 1949.  Casa muzeu Brusturi deţi-
ne documente, înscrisuri, reviste, privind evoluţia acestei mişcări, începând chiar 
cu anul 1936. În colecţia muzeului există un document unicat în ţara noastră, pe 
acest palier.  Este vorba de procesul verbal de constituire al  Asociaţia Amatorilor 
Români de Unde Scurte. În 1986, la Craiova, m-am întâlnit cu secretarul acestei 
asociaţii, care se numea Niculescu Ioan. El mi-a şi lăsat, pro memoria, acest do-
cument şi un manuscris privind unele dintre primele emisiuni radiofonice din 
ţara noastră, realizate de Radio Club Craiova, în 1926. Mi le-a lăsat ca moşteni-
re”, spune mândru militarul pensionar, arătând documentele cu pricina. 

Nu în ultimul rând, în colecţia sa se află şi câteva aparate de radio de epocă, 
funcţionale după o recondiţionare corespunzătoare. Printre ele, un aparat ger-
man de radio din 1936 şi, o altă piesă rară, un aparat artizanal de radio cu galenă, 
din 1926.

La casa din Brusturi nu se găseşte însă numai un muzeu al radioului şi ra-
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dioamatorismului ci şi echipamentele moderne şi funcţionale ale Florian Ungur, 
radioamator ce comunică, pe cale undelor, cu colegi de breaslă din întreaga lume. 
La mai bine de 150 de ani de la inventarea lor, codurile Morse sunt îmblânzite la 
Brusturi, cu dexteritate de pianist, de degetele experimentate ale fostului militar 
de carieră. 

Cu peste 20.000 de accesări pe site şi circa 150 de vizitatori care i-au trecut 
pragul, Radio Nostalgia Brusturi este încă la începutul unui drum născut din 
pasiunea şi nostalgia pentru radio. Şi radioamatorism, desigur.

12 septembrie 2012, fluxul de reportaje al Agerpres



Cel mai vechi monument istoric 
gotic din Ardeal ar putea fi o 
biserică benedictină din Sălaj

Ruinele unei biserici gotice situate într-o pădure de pe o culme din apro-
pierea localităţii Cheud ar putea reprezenta, în opinia unui arheolog de Muzeul 
Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, urmele celei mai vechi construcţii în stil gotic 
din Ardeal, edificată, probabil, de către meşteri germani în jurul anului 1200.

Ascunsă de o pădure deasă, fosta biserică din care astăzi mai dăinuie doar 
câteva ziduri groase de piatră este puţin cunoscută şi aproape deloc menţionată în 
documentele vremii, fiind în general confundată, chiar de către unii istorici, cu o 
cetate medievală ridicată ulterior pe aceeaşi culme de deal.

Puţinii romantici ai vremurilor noastre au nevoie uneori de un respiro, au 
nevoie de legendele trecutului pentru a-şi hrăni mintea şi sufletul de la izvorul 
unor vremuri în care cavalerii se luptau pentru scopuri nobile. Pe urme de le-
gendă am plecat, într-o caniculară zi de august, alături de arheologul Dan Culic, 
către ruinele unei misterioase mănăstiri (sau biserici) benedictine despre care 
documentele vremii spun puţine.

Lângă micuţa localitate Cheud, la buza dealului se află, de vreo 800 de ani, 
aşezământul monahal pe care chiar şi unii localnici, alături de istorici cu renume, 
îl confundă cu Cetatea Aurită sau Cetatea Pintii (haiducul Pintea Viteazul) - o 
construcţie medievală ce a existat în zonă, însă a fost construită mult mai târziu, 
câteva sute de metri mai sus de biserică.

 „Există surse documentare care spun că, până în secolul al XVII-lea, pe aici 
se tranzita sarea. De la Ocna Dejului se extrăgea sarea era transportată, între anu-
mite intervale ale anului, cu pluta, când Someşul era umflat de ploi sau de topirea 
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zăpezilor, punctul de vamă fiind aici. Nu există niciun document care să facă 
direct referire la o ruină, la o biserică. Nu ştim nimic. Mulţi au confundat-o cu 
Cetatea Pintii, dar cetatea este, de fapt, în vârful dealului”, povesteşte Dan Culic, 
care continuă: „Documentele, în Evul Mediu, pomenesc că după marea invazie a 
tătarilor, anumiţi nobili au uzurpat drepturile mănăstirii Sfântul Benedict de aici, 
de a încasa vama. Adică au venit nobilii cu o hârtie că e dreptul lor. Mănăstirea 
principală era pe râul Gral, în fosta republică Cehoslovacia şi ei aveau drept de 
vamă aici. Astea ar fi primele informaţii scrise despre acea ruină. După o vreme 
au făcut şi fortificaţia. Ce spun eu acum sunt presupuneri, pentru că nu avem 
date certe. Au fost făcute săpături în anii 89-90, de către Muzeul Militar, însă 
n-au publicat mai nimic”. 

În sutele de ani de când a fost abandonată, zidurile groase ale clădirii s-au 
împletit pur şi simplu cu arborii, într-o armonie ciudată.

Dan Clic se simte dator cu câteva explicaţii: „De multe ori, în cam tot ce s-a 
scris până acum, şi în publicaţiile de specialitate, ruinele acestea sunt confundate 
cu cetatea din vârful dealului, pentru simplul motiv că majoritatea specialiştilor 
nu au venit până aici, să vadă despre ce a vorba ci au preluat informaţii de alţii, 
care fac confuzii. Nu poate fi vorba de o cetate. Este vorba de o biserică ce o 
putem lega cu dreptul de vamă a unei mănăstiri benedictine, care nu era aici, 
ci în Slovacia de astăzi, dacă nu mă înşel, dar avea drept de vamă aici, pe râul 
Someş, drept de vamă a sării, care era extrasă de la Ocna Dejului şi transporta-
tă cu pluta spre Satu Mare şi de acolo către zona Tokaj, din Ungaria. Sarea era 
foarte importantă pentru că păstra nealterată carnea, fiind folosită şi pentru tur-
me. Planimetria este oarecum deosebită faţă de restul bisericilor de rit apusean, 
„catolic” să spun aşa, deoarece nu putem vorbi de catolici în secolele XII-XIII. 
De obicei, o biserică are cor, sau altar, în care se află masa altarului, în care intră 
numai preoţii, şi nava, în stau enoriaşii. Aici poate fi vorba de un cor extrem de 
lung, cu o planimetrie rectangulară şi, aparent, o navă. Dar eu cred că nu e vorba 
de o navă, ci de un turn clopotniţă impozant, pentru că nu are bolţi, iar intrarea 
e foarte îngustă - are un metru lăţime. La intrare se poate vedea încă o inscripţie  
a meşterului pietrar, un M şi un N. Se mai văd colţurile de la ancadramente din 
piatră ale ferestrelor şi contraforţii, folosiţi la susţinerea bolţilor. Alături de zona 
altarului, destul de lungă, în care intrau numai preoţii sau călugării, este sacristia, 
în care se păstrează, de obicei, vesela liturgică. Cronologic, ca să-i dăm o vechi-
me acestui monument, aş risca să spun - am să scriu despre asta în curând - că 
este vorba de secolul XIII. (...) O biserică ce nu are referiri documentare în mod 
direct. Se spune că acea mănăstire avea drept de a impune vamă. Eu presupun că 
acei călugări s-au stabilit aici şi au făcut un mic lăcaş de cult. Având bani, şi-au 
permis asta. Drepturile acestei biserici au fost uzurpate, după cum ne spun docu-
mentele, de către nobilii laici”.

Originar din Jibou, o localitatea aflată în apropiere, arheologul este legat şi 
sufleteşte de aceste meleaguri, un motiv în plus pentru a încerca să afle mai mul-
te despre aceste ruine, cercetate în urmă cu mai bine de 20 de ani de un istoric 
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militar din Baia Mare, foarte rezervat în a face public rezultatele investigaţiilor. 
Totuşi, Dan Culic a reuşit să recupereze de la muzeul din Baia Mare o piesă ce ar 
putea fi „cheia” secretului acestei biserici. Este vorba de un capitel menţionat şi în 
alte scrieri, ce ar putea fi dovada principală a vechimii monumentului. 

„Petri Mor (scriitor maghiar ce a trăit în Sălaj n.r) şi, mai târziu, Virgil 
Vătăşanu (arhitect n.r.), vorbesc despre un capitel cu frunze de stejar şi spun că 
asta ar putea fi un gotic timpuriu, adică secolul al XII-lea. Eu trebuie să vorbesc 
cu un geolog şi să fac nişte analize ca să fiu sigur de asta. Este piatră profilată, pia-
tră lucrată. Există analogii foarte clare a acelui capitel adus de la Baia Mare, care 
mă fac să împing datarea în secolul XIII. Asta înseamnă că este un gotic timpuriu, 
poate că mai vechi decât cel de la Cârţa (aşezământ monahal cistercian datând de 
la începutul secolului XIII). Din Ardealul de azi, poate ar fi cel mai vechi, dar încă 
o să mai citesc şi o să mai caut”, spune arheologul. 

De fapt, Culic are deja câteva indicii, un capitel identic existând în Germania, 
dar nu a reuşit să obţină toate datele despre el. Arheologul este optimist, sperând 
ca în Germania să poată găsi mai multe informaţii şi, de ce nu, chiar numele şi 
perioda în care a trăit misteriosul meşter M.N. Până atunci însă, admirăm pe 
unul din pereţii rămaşi în picioare fragmente dintr-o frunză de stejar, cioplită în 
piatră, detaliu ce se regăseşte şi pe capitelul amintit.

Incursiunea în trecut nu se opreşte aici. „Spre deosebire de biserică, fortifi-
caţia este menţionată în documentele scrise şi are şi nume: Aranyas sau Cetatea 
Aurită. Primele menţiuni documentare sunt din secolul al XIV-lei, când probabil 
a fost realizată. Deci biserica este mai veche decât fortificaţia. Nu ştim dacă a 
fost construită de rege sau e o iniţiativă nobiliară. Ştim numai că a fost în posesia 
familiei Dragfy, care erau urmaşii Drăgoşeştilor din Maramureş iar mai târziu în 
posesia familiei Jakch, care aveau sediul la Coşeiu, tot în judeţul Sălaj. Fortificaţia 
are o planimetrie foarte interesantă. Văzută de sus are forma unei migdale. 
Accesul se făcea pe un platou dinspre est, iar latura scurtă, estică, a platoului are 
un singur şanţ cu un val, care continuă până pe latura de vest, spre Someş, unde 
există un val şi şanţ dublu. Cred că cetatea avea rolul de a supraveghea defileul 
Ţicăului. În Evul Mediu, fiind o zonă tranzitată, probabil că nobilii au uzurpat 
dreptul călugărilor de a pune vamă, un venit important, şi au făcut aici o forti-
ficaţie. Nu ştim ce se întâmplă mai târziu”, spune arheologul. Explicaţiile sunt 
doar teoretice, pentru că pe teren abia se mai văd valurile de pământ ce apărau 
cetatea. Realizată la vremea respectivă din lemn şi pământ, ea a rezistat vremuri-
lor doar prin menţiunile documentare. 

Biserica este pe lista monumentelor istorice, dar în zonă nu există niciun in-
dicator care să atragă atenţia turiştilor asupra existenţa ei. În localitatea Năpradea, 
la câţiva kilometri distanţă, există un mic muzeu al satului în care este menţionat 
acest monument, dar e prea puţin. Poate doar eforturile specialiştilor de Muzeul 
Judeţean, privind cercetarea în detaliu a acestui edificiu, ar putea schimba ceva. 

24 august 2012, fluxul Agerpres
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Mitică Ardelean revine în fotbal!
Omul de afaceri a promovat FC Silvania în eşalonul secund şi a dus în 
oraşul de la poalele Măgurii echipe de legendă, precum UTA, „U” Cluj 
sau FC Argeş

Fostul finanţator al Silvaniei este 
foarte aproape de prima iubire, Ardelean 
fiind decis să investească bani în fotbal, 
dar nu la Şimleu Silvaniei, ci la Flacăra 
Halmăşd - liderul Ligii a IV-a Sălaj! 
De altfel, administratorul de la SC 
Drum Construct a cochetat cu gru-
parea din comuna Halmăşd şi cu cinci 
ani în urmă, când echipa Flacăra era tot 
în Liga a IV-a, unde era în duel cu FC 
Zalău.

În sezonul 2007 - 2008, gruparea 
din Halmăşd a terminat pe locul secund 
turul, în spatele liderului FC Zalău, după 
ce a câştigat toate meciurile, în afară de 
unul, cel de la Zalău (scor 3 - 0). La fi-
nalul partidei de la Stadionul Municipal, 
oficialii de la Halmăşd au contestat briga-
da de arbitri, una „pro” Zalău. Cei de la Flacăra nu au stat prea mult pe gânduri, 
astfel că finanţatorul Mitică Ardelean a decis să retragă echipa din Liga a IV-a şi, 
automat, a cumpărat un loc în Liga a III-a, astfel că formaţia sălăjeană a evoluat 
în cel de-al treilea eşalon, încă din returul sezonului, sub denumirea Olimpia 
Satu Mare! Meciurile de acasă au fost găzduite la Şimleu Silvaniei, iar acesta a 
fost punctul de pornire pentru revitalizarea fotbalului în eşaloanele superioare, 
la Şimleu Silvaniei. Au urmat clipe minunate sub poalele Măgurii, astfel că 
noua echipă a Şimleului - FC Silvania - a promovat până în Liga a II-a, adi-
că o premieră pentru şimleuani. Drumul şi visul frumos s-au sfârşit, în iarna 
trecută, când gruparea „alb-albaştrilor” a fost desfiinţată, din cauza problemelor 
financiare. 

căLin onicaş
Sportul Sălăjean
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În vara anului 2011, în oraşul de sub Măgură s-a format o nouă echipă - 
Sportul Şimleu, care evoluează în Liga a V-a, Seria Vest unde este pe lo-
cul 1. Însă, revenirea lui Mitică Ardelean în fotbalul din Sălaj este anunţată de 
primarul comunei Halmăşd - Gavril Puşcaş, cel care este şi preşedintele 
echipei Flacăra. Acesta se bazează şi pe faptul că omul de afaceri este originar din 
comuna Halmăşd, mai precis din satul Drighiu. Mai mult, Mitică Ardelean îl va 
regăsi, la Flacăra şi pe prietenul Mitică Blaga - directorul fabricii Micro din 
grupul de firme SIMEX, cu care a fost asociat şi la FC Silvania. Şi la nivel de 
lot, Flacăra are în componenţă patru jucători ce au jucat la FC Silvania, respectiv 
Tudor Ulmeanu, Lupo Lorand,  Emil Borz şi Vlad Paşcalău. Şi antrenorul 
echipei este tot din „era” FC Silvania, adică Vasile Paşca, secund al Silvaniei, chiar 
în Liga a II-a.

„Dacă până acum, lângă echipă era doar Dumitru Blaga, din acest an ne 
va susţine şi Dumitru Ardelean. Cu cei doi finanţatori putem să visăm la Liga a 
III-a. O echipă din zona Şimleului ar merita să fie măcar în Liga a III-a. Este 
benefic că cei doi oameni de afaceri, care îşi au originile în această comună, ne su-
sţin. Le mulţumim pe această cale şi ţin să spun că dacă fiecare echipă ar avea doi 
oameni ca şi ei, fotbalul judeţean ar avea numai de câştigat”, a menţionat primarul 
Gavril Puşcaş.

Să mai spunem, că şi FC Zalău i-a „tras cu ochiul” finanţatorului, Marius 
Paşca încercând, de mai multe ori, să îl aducă pe Mitică Ardelean la gruparea 
condusă de Ioan Morar, antrenorul având contact cu omul de afaceri, când Paşca 
era pe banca tehnică la FC Silvania.



Cristian Gaţu - preşedintele 
Federaţiei Române de Handbal:
„Finala EHF jucată de HC Zalău înseamnă o <bilă albă> pentru 
handbalul din România”

Prezent la meciul retur al finalei cu Lada de la Oradea, preşedintele Federaţiei 
Române de Handbal, Cristian Gaţu a recunoscut superioritatea echipei adverse, 
însă s-a declarat încântat de faptul că, HC Zalău a reprezentat cu cinste România 
într-o finală de cupă europeană: „A fost un meci strâns în care fetele de la 
HC Zalău au făcut tot ce-i omeneşte posibil pentru a obţine un rezultat 
bun. Trebuie să recunoaştem, echipa din Rusia este una puternică, care 
are opt jucătoare de naţională.  Pe de altă parte felicit echipa din Zalău, 
pentru modul în care şi-a dorit victoria, din păcate mingea este rotundă 
şi această înfrângere trebuie „digerată” bine. S-au făcut câteva greşeli 
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inerente şi sper ca cei din Zalău să treacă peste înfrângere, pentru că, 
performanţa oricum este una deosebită. Finala pe care HC Zalău a ju-
cat-o înseamnă o bilă albă pentru handbalul din România. A fost un 
proiect realizat de Gheorghe Tadici, care a construit în urmă cu patru 
ani o echipă din temelii şi finala jucată este un lucru pozitiv, pe care eu 
îl privesc ca pe partea plină a paharului”, ne-a declarat Gaţu.

„Mi-a plăcut mult Crina Ailincăi, o jucătoare care este pentru viitor 
şi va creşte în valoare”

 Oficialul federaţiei a rămas surprins plăcut de jocul prestat de Crina Ailincăi, 
despre care Gaţu afirmă faptul că va fi o jucătoare de bază în viitorul apropiat. 
„Mi-a plăcut mult Crina Ailincăi, jucătoare care este pentru viitor şi va creşte în 
valoare. Tadici o are în vizor să o pregătească pe viitor şi a depistat-o după înălţime. 
Din păcate, aceasta este aria de selecţie care se poate face acum.  Jucătoarele care au 
ieşit în evidenţă în meciul din finală au fost cele care au dus greul şi în campionat 
pentru că şi locul ocupat în clasament este unul meritoriu şi care demonstrează 
că, cu o echipă tânără combinată cu maturitatea şi experienţa unei Beşe sau chiar 
Szucs, care în finală puţin m-a dezamăgit, Tadici a reuşit să facă o echipă competi-
tivă şi lucrul acesta este foarte important”, a adăugat Cristian Gaţu.

 
În momentul de faţă, echipa naţională a României se bazează pe două ju-

cătoare de la HC Zalău, este vorba de Nichita şi Ciuciulete, dar preşedintele 
Federaţiei este convins că, gruparea de la poalele Meseşului va da mai multe jucă-
toare echipei naţionale. „Pentru viitor, în mod cert HC Zalău va da mai multe ju-
cătoare echipei naţionale, dar pentru prezent sunt două jucătoare care vor face parte 
din lotul României pentru turneul preolimpic. Mirela Nichita, care a confirmat şi 
în finală şi pivotul Georgiana Ciuciulete, care este o jucătoare de valoare, dar mai 
sunt câteva”, a încheiat preşedintele.
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Călin Pop „Gonzo” şi-a dat 
demisia!
Sub comanda lui Vasile Mureşan, Meseşul a câştigat la limită, cu dedi-
caţie pentru preşedinte

Speranţele fostei campioanei pentru un nou titlu judeţean s-au ruinat, la fel ca şi 
Castelul Bay, al grofului ungur de la Treznea, de lângă cocheta arenă. Adus cu surlete 
şi trâmbiţe pe banca tehnică, Călin Pop a făcut o listă cu mulţi jucători doriţi, mulţi 
chiar aduşi sub Meseş, iar obiectivul era unul „ţanţoş”, adică primele locuri. „Avem 
peste 40 de jucători”, spunea „Gonzo” la startul sezonului, iar cei mai mulţi dintre ei 
sunt fotbalişti cu state vechi în ligile superioare. Din păcate, Meseşul a fost şi „lanter-
na roşie” iar meciurile au fost doar amăgiri pentru iubitorii fotbalului din comună. 
Căpitanul a lăsat vasul în furtună, iar Meseşul a rămas fără antrenor, după eşecul de la 
Gâlgău Almaşului, din etapa trecută. Locul său pe bancă a fost luat de Vasile Mureşan 
- antrenorul de la juniori, care a debutat cu o victorie importantă, cu Sportul Şimleu. 

Ca şi la Crasna, elevii lui Eugen Crişan a jucat bine, dar fără efect pe tabelă, 
deoarece punctele au rămas la gazde! La Treznea, prima repriză a fost una ştearsă, 
fără ocazii de gol, însă, golul a venit la poarta lui Mihai Blidar, marcator fiind juniorul 
Vlad Lăcătuş, după o eroare defensivă a Şimleului. După pauză, Sportul a fost mai 
activ, irosind două ocazii mari cât roata carului de a înscrie, prin Emil Şimon şi Alin 
Chereji. La cealaltă poartă, singura fază fierbinte a fost lovitura de cap a lui Ionuţ 
Iacob. În schimb, „Teka” a fost asaltat pe toate fronturile, dar portarul Flaviu Dragoş a 
arătat că are calităţi, parând unele şuturi pe care scria „gol”. Astfel, în minutul 66, Emil 
Şimon a şutat violent, de la 25m, din lovitură liberă, dar goal-kepeer-ul Meseşului a 
deviat în corner, de sub bară. Vlad Pop şi-a bătut joc de o fază ideală, şutând pe lân-
gă minge, de la 15m de poartă! O nouă lovitură liberă, de la 25m, a fost apărată de 
Dragoş, la rădăcina barei! 

Nervii i-au lăsat pe şimleuani pe final, când „centralul” Cristian Sabou-Remeş 
a indicat un singur minut de prelungiri, deşi jocul a fost întrerupt de la mai multe 
ori. Fluierul de final i-a găsit pe unii dintre jucătorii de la Sportul, dar şi pe delegatul 
Marius Filip, protestând vehement. A fost nevoie de oamenii de ordine, care brigada 
de arbitri să ajungă la vestiare, iar un spectator din Şimleu a vrut să-l lovească pe arbi-
tru, care, oricum, a fost depăşit de situaţie, la fel cum s-a întâmplat la mai multe faze 
din timpul jocului. E bine când totul se termină cu bine, iar Meseşul a „bifat” a doua 
victorie, cu care urcă pe locul 8, dar viitorul nu este foarte roz, deoarece mulţi jucători 
au spus că nu mai vin la meciuri, decât pe bani!? „Este chiar culmea, ca jucătorii să ia 
bani, pentru eşecuri! Antrenorul Călin Pop a plecat, dar Meseşul merge mai departe, 
chiar dacă vom juca cu juniorii. În iarnă, vor face altă echipă”, a declarat noul antre-
nor - Vasile Mureşan, aflat la prima victorie. Succesul a fost dedicat preşedintelui şi 
sponsorului Aurel Petrean, care şi-a serbat ziua de naştere, chiar duminică!
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Comuna Marca se pregăteşte 
de Cartea Recordurilor

Un sălăjean a ajuns în Guinness World Records ca fiind persoana care a 
primit cele mai multe scrisori din toată istoria omenirii, 22.018 de bucăţi, şi acum 
vrea să introducă şi comuna sa natală în prestigioasa şi arhicunoscuta Guinnes 
World Records din Marea Britanie. Gabriel Antoniu Lavrincic este un tânăr ori-
ginar din comuna Marca şi doreşte ca scrisorile sale să fie expuse într-un muzeu 
unic în lume, care va fi deschis în localitatea unde şi-a trăit copilăria şi în care şi-a 
consemnat recordul mondial.

Un muzeu unic în lume
 
Una dintre cele mai atractive destinaţii pentru turiştii din toată lumea 

prinde contur în comuna sălăjeană Marca. Această viitoare destinaţie turistică 
extraordinară prin unicitatea sa este promisiunea venită din partea unui sălă-
jean care a intrat în Cartea Recordurilor după ce a primit şi trimis cele mai 
multe scrisori într-o viaţă de om. Gabriel Antoniu Lavrincic a început deja 
proiectul prin care doreşte să înfiinţeze în comuna sa natală Muzeul Naţional 
al Scrisorilor şi Prieteniei Româno-Ruse, unde-i va fi expusă corespondenţa 
primită din întreaga lume, în special cele ale pionierilor ruşi, prin intermediul 

mihaeLa oprea
Magazin Sălăjean
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cărora a învăţat, cu ajutorul bunicului său, şi limba rusă.
Gabriel Antoniu Lavrincic ne-a spus că deschiderea muzeului este în sta-

diu de proiect, fiind aşteptată o echipă de specialişti de la Bucureşti pentru 
montarea unui spaţiu muzeistic, având în vedere specificul şi unicitatea acestu-
ia. „La momentul actual avem în vedere trei puncte, respectiv o casă din comu-
nă, o clădire pusă la dispoziţie de administraţia locală sau construirea unei noi 
clădiri în care să funcţioneze muzeul. Ideea este ca acest muzeu să fie construit 
astfel încât scrisorile să poată fi citite de către vizitatori. Prin caracterul său unic, 
după cum l-au caracterizat oameni cu experienţă în comunicare, va fi un mu-
zeu precum nicăieri în lume. Vrem astfel să aducem comuna Marca în Cartea 
Recordurilor, ca locaţie unică în lume”, ne-a spus Gabriel Lavrincic.

Mai mult, pentru ca aceste scrisori să poată fi citite de către cei interesaţi, 
urmează ca înscrisurile să fie traduse în patru limbi. 

În premieră, pentru public

Gabriel Lavrincic vrea să expună în muzeu şi fotografiile primite sau fă-
cute împreună cu prietenii de corespondenţă. Una dintre aceste fotografii, la 
care Lavrincic ţine foarte mult, este realizată la Tabăra Internaţională Homorod 
din anul 1986. „În această fotografie sunt în tabără împreună cu primii prieteni 
sovietici de corespondenţă  de la care am primit primele scrisori, împreună cu 
ei descoperindu-mi pasiunea pentru corespondenţă. Din acea tabără pioniere-
ască de la Homorod, viaţa mea s-a schimbat radical. Prietenii mei din fotografie 
sunt născuţi în oraşul Novgorod, URSS, se numesc: Ruslan - cel cu ochelari 
- şi Andrei, iar cel cu chipiu sunt eu”, ne-a explicat Lavrincic.

Cronică din anii comunismului

În acest muzeu ce se arată un punct turistic de excepţie pentru plaiurile să-
lăjene va fi expusă şi prezentată şi o cronică a anilor ‚89-’90, din timpul comu-
nismului. Specialiştii vor face o analiză amănunţită asupra scrisorilor primite 
din partea pionierilor ruşi, şi nu numai, pentru a studia istoria şi viaţa în acele 
vremuri. Pe de altă parte, aceştia s-au arătat deja interesaţi de realizarea unui 
studiu al corespondenţei, prin care să afle drumul şi modalitatea prin care au 
ajuns scrisorile de la expeditor, oameni din Siberia, fostele Republici Sovietice, 
Asia, Turkmenistan şi alte locaţii din lume, la destinatarul Gabriel Lavrincic. 
„Pe atunci nu exista facebook, twitter sau skype prin care să corespondăm. 
Pentru noi, la vremea respectivă, messenger-ul nostru era corespondenţa”, su-
sţine Gabriel.

Corespondenţa aflată în posesia sălăjeanului este o adevărată comoară cul-
turală, atât pentru ţară noastră, cât şi pentru ruşi, dar şi de o importanţă majoră 
în filatelie. Fiecare plic conţine cel puţin trei timbre poştale din diferite locaţii 
ale lumii, unele dintre acestea având chiar până la şase timbre. „Pe lângă toate 
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acestea, recordul meu mondial are o importanţă majoră pentru România, Rusia 
şi fostele Republici Sovietice. Tocmai de aceea am hotărât să înfiinţăm Muzeul 
Scrisorilor şi Prieteniei Româno-Ruse, care va avea o influenţă pozitivă asupra 
relaţiilor ruse-române la nivel politic, şi nu numai. Cu siguranţă, acest muzeu 
va fi un pod de legătură între cultura română şi cea rusă şi va ajuta la încălzirea 
relaţiilor dintre ruşi şi romani”, a menţionat Gabriel Lavrincic.

Sălajul, în pachet turistic prin România

Recordul obţinut de sălăjeanul Gabriel Lavrincic este un brand cunoscut, 
recunoscut şi apreciat peste tot în lume. Odată cu recunoaşterea recordului şi 
intrarea în World Guinness Book, Gabriel spune că a primit propuneri clare de 
la agenţii de turism, acţionari, proprietari, co-proprietari - prieteni de cores-
pondenţă din copilărie din Federaţia Rusă, pentru introducerea acestui muzeu 
într-un pachet turistic, o excursie prin România. „Bineînţeles că, pe lângă mu-
zeu, turistul rus va face cunoştinţă cu cultura română, în mod special cu cea din 
mediul rural, gen Marca, monumente istorice din Sălaj, cu peisajul, oamenii 
şi alte locuri interesante din Transilvania. În pachetul turistic vom introduce 
şi alte obiective importante din judeţ, cum ar fi Castrul Roman de la Moigrad 
- care face parte din cultura şi civilizaţia universală, ştranduri cu ape termale, 
chiar Rezervaţia Naturală Mlaştina Băile de la Iaz - loc unic în România. Noi 
avem foarte multe locuri frumoase cu potenţial mare. De tradiţia culinară, vi-
nuri şi palincă nu mai are rost să pomenesc pentru că acestea sunt un deliciu 
pentru toţi ruşii. Turiştii ruşi, şi nu numai, sunt saturaţi de obiective turistice 
ultra-moderne, fiind interesaţi de natură, în special zonele rurale cu oameni 
simpli, mâncare tradiţionala şi obiceiuri străvechi”, a afirmat omul ce deţine 
recordul scrisorilor primite într-o viaţă de om.

Una dintre aceste agenţii are deja pe masă un proiect, un pachet turistic, 
care se va numi: În Transilvania, împreună de la castelul Dracula la Muzeul 
Scrisorilor şi Prieteniei Româno-Rusă, muzeu unic în lume care a intrat în 
Cartea Recordurilor. „Vă mărturisesc că ruşii sunt foarte interesaţi de România, 
au o concepţie extraordinar de bună despre ţara noastră ca şi destinaţie turistică, 
numai că, din păcate, nimeni nu face nimic în acest sens”, a precizat, cu o urmă 
de regret, Gabriel Lavrincic. 

Ghid de conversaţie complex

Încercarea sălăjeanului de a promova plaiurile natale au mers şi mai de-
parte. Gabriel Lavrincic a făcut un alt pas înainte în contextul relaţiilor ro-
mâno-ruse, prin publicarea unui ghid de conversaţie româno-rus, împreună 
cu Editura Minerva din Bucureşti. Ghidul este o lucrare complexă foarte bună, 
care depăşeşte toate lucrările existente în librării, prin faptul că acesta cuprinde 
metode cu efect maxim de învăţare a limbii ruse, descoperite şi cunoscute nu-
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mai de Gabriel atunci când a învăţat limba rusă singur, fără profesor, prin co-
respondarea cu prietenii săi ruşi. „Ghidul este gata, acum fac corecţia, în special 
la partea fonetică şi, în scurt timp, îl prezint editurii mai sus menţionate pentru 
pregătire de tipar şi va apărea în librării cât de curând posibil. Am hotărât ela-
borarea acestui ghid din cauză că toate ghidurile româno-ruse publicate în ţară 
din 1990 încoace fac de râs atât limba română cât şi limba rusă, fiind editate cu 
scopul clar de a câştiga bani”, ne-a spus sălăjeanul.

Peste 4 milioane de scrisori

Gabriel Antoniu Lavrincic, în vârstă de 35 de ani, născut în Şimleu 
Silvaniei, a ajuns în Cartea Recordurilor ca având cel mai mare număr de 
scrisori primite într-o viaţă, respectiv 22.018. Toată corespondenţa personală 
care i-a adus sălăjeanului un loc în Guinnes World Records este primită de la 
mai mulţi copii – pionieri, după cum îi place acestuia să-i numească, din fosta 
URSS între anii 1987 şi 1991. În prezent, colecţia de scrisori se află depozitată 
la locuinţa părinţilor săi din localitatea Marca. Acestea sunt doar scrisorile ră-
mase într-o stare perfectă, având atât timbrele cât şi ştampila poştei, din cele 
aproximativ 4 milioane de scrisori primite câte avea în anul 1994.

Reprezentanţii Guinnes World Records au emis în 12 aprilie 2011 o diplo-
mă pe numele sălăjeanului, document care-i certifică recordul mondial absolut 
la scrisori primite. 

Sălăjeanul Gabriel Lavrincic ne-a spus că totul a pornit în timp ce lucra la 
un ziar din Norvegia, în urmă cu câteva luni, într-o discuţie cu colegii de ser-
viciu. „Venit în concediu în România, am ajuns în vizită la părinţi, unde mi-am 
regăsit şi corespondenţa. Am decis să fac curăţenie între scrisori, astfel că am ars 
cam o jumătate de milion, până când mama m-a rugat să păstrez câteva dintre 
ele ca amintire. Întors la locul de muncă, le-am povestit colegilor despre cum 
mi-am petrecut timpul în ţara natală, precum şi despre scrisori. Un coleg mi-a 
spus atunci că ar trebui să intru în Cartea Recordurilor. Ceea ce s-a întâmplat. 
Dat fiind faptul că sunt destinatarul unui număr atât de mare de scrisori am 
intrat în Cartea Recordurilor: sunt campion mondial absolut la scrisori şi co-
respondenţă”, ne-a spus extrem de încântat Gabriel.

De asemenea, Gabriel Antoniu Lavrincic a dorit să sublinieze faptul că tot 
ceea ce a făcut obţinând astfel recordul Guinnes World Records a fost sub în-
drumarea bunicului său Petru Juca, în vârstă de 90 de ani, care, lucrând ca tran-
slator pe front în al Doilea Război Mondial, l-a ajutat în redactarea scrisorilor.

În prezent, Gabriel Antoniu Lavrincic este directorul de comerţ export în 
cadrul Simex Grup România, totodată reprezentantul oficial al unei companii 
care importa gaze naturale şi produse petroliere din Asia şi Federaţia Rusă. 

9 august 2012
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În ciuda sentinţelor judecătoreşti,

Sălăjenii vor trebui să plătească taxa 
auto, din nou, la cumpărarea maşinii

Controversata taxă auto loveşte greu în piaţa de maşini second-hand. Cei in-
teresaţi să cumpere autovehicule înmatriculate fără această taxă, conform deciziilor 
date de instanţele judecătoreşti în procesele împotriva statului român, vor trebui să 
achite bani grei la înscrierea maşinii în circulaţie. Aceeaşi taxă pentru emisii poluante 
se aplică şi la cumpărarea maşinilor pentru care proprietarii au câştigat în instanţă 
recuperarea taxei, precum şi pentru cele vechi înscrise pe drumurile publice înainte 
de 1 ianuarie 2007.

Cei care au câştigat în instanţă dreptul de a-şi înscrie autoturismele fără taxa 
auto îşi vor vinde mai greu autoturismele, noii cumpărători fiind obligaţi să achi-
te, la efectuarea tranzacţiei, noua taxă pentru emisii poluante. Legislaţia privind taxa 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevede aplicarea acesteia la 
prima vânzare a maşinilor, în cazul în care nu a fost plătită până la intrarea în vigoare 
a respectivei legi.

Şeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatricularea Vehiculelor Sălaj, Remus Stanciu, ne-a declarat că reglementările 
obligă noii proprietari ai autovehiculelor să plătească această taxă de emisii poluante, 
indiferent dacă maşina a fost înmatriculată fără taxă. „La transcriere se solicită un do-
cument emis de organul fiscal competent prin care să ateste că, pentru un autovehicul 
înmatriculat după 1 ianuarie 2007 şi până la intrarea în vigoare a legii, proprietarului 
plătitor de taxe speciale de poluare nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea 
reziduală - prin hotărâre judecătorească. Aceleaşi taxe se vor achita şi la transcrierea 
autovehiculelor înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2007”, a declarat Remus Stanciu.

Aceste norme vor conduce, cel mai probabil, la un număr mai mare de procese 
în instanţă împotriva statului român, acestea având diverse motive. Spre exemplu, 
proprietarul unui autoturism pentru care nu s-a plătit taxa de poluare şi vrea să îl 
revândă, fiind într-o situaţie financiară dificilă, nu mai găseşte uşor un cumpărător, 
noul proprietar fiind nevoit să achite noua taxă pentru înmatricularea maşinii. Această 
situaţie este confirmată de magistraţii instanţelor judecătoreşti sălăjene. „Numărul 
acţiunilor de restituire a taxei auto va creşte, în continuare, ca urmare a faptului că s-a 
găsit o modalitate de rezolvare a situaţiilor”, a declarat preşedintele Tribunalului Sălaj, 
Petronela Năsăudean.

Peste 1.000 de maşini, înmatriculate fără taxă

Sălăjenii au luat cu asalt instanţele judecătoreşti pentru înmatricularea au-
tovehiculelor fără plata taxei de poluare. Peste 2.700 de cauze au fost înregistrate, 
începând cu anul 2009 şi până în prezent, pe rolul instanţelor sălăjene, având ca 
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obiect înscrierea maşinilor pe drumurile publice din ţară. Majoritatea dosarelor 
au fost deja soluţionate. Astfel, dintre acţiunile formulate 1.084 au fost respinse, 
32 de dosare au fost suspendate, iar alte 178 anulate. De asemenea, o acţiune a 
fost perimată, în timp ce în 46 de cauze reclamanţii au renunţat la judecată. De 
cealaltă parte, aproape jumătate dintre sălăjenii care au înaintat acţiuni în instanţă 
au primit câştig de cauză. Este vorba de 1.187 de sălăjeni care şi-au înmatriculat 
autovehiculele fără plata taxei de poluare. 

Unele soluţii date în favoarea proprietarilor de maşini au fost contestate de 
autorităţile sălăjene. Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj a formulat 618 recur-
suri la Curtea de Apel Cluj pentru anularea deciziei de înmatriculare a autove-
hiculelor fără taxă. Mai mult de jumătate (368) din recursuri au fost respinse, 
89 au fost admise, restul fiind în curs de soluţionare. Totodată, instanţa clujeană 
a înregistrate aproape 180 de recursuri înaintate de reclamanţii care au pierdut 
procesele în care au solicitat înmatricularea fără taxa de poluare. Dintre acestea, 
148 au fost soluţionate, în 91 de cazuri recursurile fiind câştigate de proprietarii 
autovehiculelor. 

Taxa auto, recuperată în instanţă 

Pe de altă parte, mulţi dintre sălăjeni s-au îndreptat împotriva statului în 
instanţele de judecată, în vederea recuperării taxelor plătite la înmatricularea 
maşinilor. Potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii Direcţie Generale a 
Finanţelor Publice Sălaj, aproape 4.700 de contribuabili au acţionat statul în in-
stanţă pentru recuperarea taxelor plătite de la intrarea în vigoare a taxei auto şi 
până în prezent. Dintre aceştia, 1.252 au câştigat în instanţă recuperarea acestor 
taxe, suma totală de restituit fiind de 3.616.095 de lei.

Pentru înmatricularea autovehiculelor, peste 21.000 de contribuabili au 
achitat în contul taxei de primă înmatriculare, respectiv de poluare, peste 66,3 
milioane de lei. Cea mai mică sumă achitată pentru un autovehicul a fost de 175 
de lei, în timp ce valoarea cea mai mare a fost de 41.166 de lei.

Primele înmatriculări cu taxa pentru emisii poluante

De la intrarea în vigoare a noii legi, respectiv din 13 ianuarie, în judeţul Sălaj 
au fost înmatriculate aproximativ 20 de autoturisme pentru care s-a plătit taxa 
pentru emisii poluante.

Conform legislaţiei actuale, nouă taxă de poluare „va fi plătită, o singură dată, 
atât pentru autovehiculele noi sau second-hand care sunt înmatriculate pentru pri-
ma dată în România, indiferent dacă autovehiculul este produs în ţară sau străină-
tate, cât şi pentru autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007 pentru care nu 
a fost plătită o astfel de taxă”. De asemenea, proprietarii autovehiculelor vor trebui 
să achite o taxă de poluare pentru maşinile înscrise în circulaţie înainte de 1 ianuarie 
2007. Aceasta va fi achitată la primul transfer al dreptului de proprietate al autove-
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hiculului rulat. Noua taxă de poluare se anunţă usturătoare pentru autoturismele 
fabricate înainte de 2007. În plus, autorităţile pregătesc sancţiuni pentru cei care nu 
înregistrează vânzarea sau cumpărarea unei maşini. Cei care îşi vând maşina vor fi 
obligaţi să notifice autorităţile statului în termen de 15 zile, pentru cumpărătorii 
perioada fiind de 20 de zile. În caz contrar, amenda poate ajunge până la 800 de lei.

18 iunie 2012


Pericol pe drumurile judeţului! 

Sute de sălăjeni orbi, şoferi cu 
acte în regulă
Şoferii sălăjeni depistaţi cu afecţiuni de sănătate incompatibile cu şofa-
tul circulă, în continuare, pe drumurile publice. Deşi cunosc situaţia de-a 
dreptul nefirească, oamenii legii susţin că tocmai legislaţia stufoasă le 
pune beţe în roate pentru scoaterea de pe şosele a acestor persoane 
prezentând un real pericol pentru participanţii la trafic. 

Câteva sute de şoferi se avântă în trafic pe drumurile publice, în ciuda fap-
tului că suferă de boli care le interzic, practic, dreptul de a şofa. Aceste cazuri sunt 
în atenţia autorităţilor sălăjene care încearcă să aducă situaţia pe făgaşul normal. 

Şeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatricularea Vehiculelor (SPCRPCIV), Remus Stanciu, ne-a declarat că ul-
tima analiză pentru depistarea conducătorilor auto cu afecţiuni de sănătate in-
compatibile cu şofatul, prin compararea evidenţelor înregistrate la Direcţia de 
Asistenţă Socială Comunitară şi pentru Protecţia Copilului Sălaj, a fost realizată 
în prima jumătate a anului trecut. „În cadrul anchetei s-au verificat aproximativ 
13.000 de sălăjeni cu dizabilităţi fizice şi neuropsihice. Urmare analizei realizate 
s-a descoperit că aproape 1.900 de persoane care primesc indemnizaţii de stat 
pentru diferite afecţiuni de sănătate deţin permise de conducere. Dintre acestea, 
200 de persoane nu au dreptul de a conduce, în jur de 1.000 pot conduce doar 
cu avizul medicului, fiind nevoite să se prezinte periodic la control, restul având 
dreptul de a ieşi cu autoturismele în trafic”, a declarat Remus Stanciu.

Potrivit sursei citate, listele cuprinzând persoanele cu afecţiuni incompati-
bile cu şofatul au fost înaintate poliţiştilor în vederea luării măsurilor ce se im-
pun. Conform legislaţiei în vigoare, doar oamenii legii au competenţa să dispună 
reţinerea permiselor de conducere în vederea suspendării sau anulării, după caz.
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Poliţiştii iau măsuri doar la sesizări

Până la această dată, poliţiştii rutieri au dispus reţinerea permiselor de con-
ducere pentru abia o treime dintre cei depistaţi că nu au dreptul de a şofa pe dru-
murile publice. Oamenii legii au explicaţii în acest sens. Potrivit comisarului şef 
Vasile Sabău, şeful Serviciului Poliţiei Rutiere Sălaj, reţinerea permiselor auto se 
poate efectua doar la sesizarea medicilor de familie. „Pe parcursul anului trecut, 
au fost retrase de poliţişti un număr de 58 de permise de conducere persoanelor 
declarate inapte de către o instituţie medicală autorizată, în urma comunicărilor 
făcute de medicii specialişti. Într-adevăr, în evidenţe sunt mai mulţi conducători 
care, deşi au permise auto, nu au dreptul de conducere, dar nu putem lua măsuri 
de retragerea permiselor decât la sesizarea medicilor specialişti”, ne-a comunicat 
comisarul şef de poliţie Vasile Sabău. 

Potrivit dispoziţiilor legislaţiei rutiere prevăzute în articolul 22, alineatul 6, 
„medicul de familie, atunci când constată că o persoană din evidenţa sa, care 
posedă permis de conducere, prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul 
ministrului Sănătăţii Publice emis conform alin. (2), va solicita examenul de spe-
cialitate necesar, iar în cazul în care s-a stabilit că persoana este declarată inaptă 
medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comu-
nica aceasta imediat poliţiei rutiere, pe raza căreia medicul îşi desfăşoară activita-
tea”. Cu alte cuvinte, medicul de familie, constatând că pacientul său suferă de 
o boală cronică, este obligat să anunţe unitatea de asistenţă medicală specializată, 
căreia să-i solicite un examen de specialitate. 

Acţiuni după producerea tragediei

Medicii de familie care au obligaţia să sesizeze organele de poliţie în mo-
mentul în care un pacient este descoperit cu o afecţiune cronică „uită” uneori de 
răspundere. Aceştia ar trebui să ştie că nedeclararea pacienţilor către autorităţile 
competente poate atrage, după sine, dosare penale pe numele medicilor de fami-
lie. În cazul producerii unor accidente rutiere provocate din cauza afecţiunilor de 
sănătate şi dacă se constată că nu a raportat starea şoferului, medicul de familie va 
răspunde în faţa legii. „În mod normal, medicul de familie, care ar trebui să aibă 
o imagine completă asupra stării de sănătate a pacientului, trebuie să consilieze 
şi să informeze pacienţii asupra riscurilor, dacă aceştia sunt depistaţi cu afecţiuni 
pentru care este contraindicată obţinerea permisului de conducere. Cunoaştem 
că există şi situaţii în care comunicarea între pacient şi medicul de familie nu este 
tocmai eficientă, în sensul că anumite boli, depistate şi tratate de medicii specia-
lişti, nu ajung întotdeauna la medicul de familie, cum, de altfel, nici medicii de 
familie nu anunţă mereu Poliţia. Întrucât este în joc viaţa persoanelor bolnave şi a 
celorlalţi participanţi la trafic considerăm că persoanele care dobândesc afecţiuni, 
pentru care şofatul constituie un risc, trebuie să conştientizeze că pun în pericol 
nu doar propria viaţă ci şi a semenilor lor”, ne-a declarat directorul Direcţiei de 
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Sănătate Publică Sălaj, Ligia Marincaş.
Din păcate, în unele situaţii, cel mai probabil, de frica de a nu îşi pierde pa-

cienţii, medicii omit să dea curs unor astfel de obligaţii. Din acest motiv, numărul 
şoferilor care conduc deşi au probleme serioase cu văzul, auzul sau au alte afe-
cţiuni grave este mult mai mare decât al celor pe care boala i-a lăsat fără permis.

Analize medicale, doar la expirarea permisului

Printre alte carenţe legislative se numără faptul că legea nu prevede efec-
tuarea unor verificări medicale periodice pentru depistarea şoferilor care rămân 
cu astfel de afecţiuni după obţinerea permisului auto. Indiferent dacă sunt orbi, 
surzi ori cu probleme neuropsihice ori fizice, aceste persoane se urcă liniştite la 
volan, punând în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic. Mai mult, potri-
vit legilor în vigoare, preschimbarea permisului de conducere înainte de expirare 
nu obligă posesorul să efectueze analizele medicale, astfel încât unele afecţiuni 
incompatibile cu şofatul nu sunt depistate. Prin urmare, o bună parte dintre şo-
feri circulă nestingheriţi pe drumurile publice, chiar dacă anumite afecţiuni de 
sănătate îi împiedică să conducă în siguranţă. Astfel, dacă cere schimbarea per-
misului înainte cu câteva zile de împlinirea termenului legal, acesta nu mai este 
obligat să îşi facă analizele medicale.

Obţinerea permisului auto, mai permisivă

Lista afecţiunilor care sunt incompatibile cu şoferia au fost schimbate în 
urmă cu 2 ani, fiind mai permisibile decât ultimele reguli stabilite în cursul anu-
lui 2003. Ca urmare, daltoniştii pot conduce nestingheriţi, iar epilepticii şi cardia-
cii îşi pot obţine dreptul de a conduce după examinări severe. Aceleaşi norme au 
eliminat discromatopsia, boala celor care confundă culorile, din lista afecţiunilor 
oculare pentru care nu se putea obţine permis de conducere. Noile reglementări 
limitează la opt numărul maxim al dioptriilor pe care le pot avea conducătorii 
auto şi fixează la 0,5 acuitatea vizuală cu lentile de corecţie, faţă de 0,6, cât pre-
vedea reglementarea din 2003. Pierderea unui ochi echivalează cu interdicţia de 
a mai conduce timp de şase luni şi în cazul şoferilor amatori, nu doar în cel al 
profesioniştilor, cum era până acum. Ulterior este nevoie de avizul oftalmologi-
lor. Pentru cei care doresc să conducă, dar au handicap fizic, se cere avizul unei 
unităţi medicale autorizate. Ei vor fi supuşi unui test practic, iar avizul medical 
trebuie să precizeze ce tip de modificare este necesară vehiculului şi dacă şoferul 
trebuie să poarte dispozitiv ortopedic.

Tulburările grave de ritm cardiac sunt o interdicţie nouă pentru cei care vor 
permis de conducere. Cele mai multe dintre afecţiunile cardiace incompatibile 
cu şofatul sunt: cardiopatia ischemică gravă, hipertensiunea arterială - peste 200 
mm Hg, malformaţii vasculare grave sau insuficienţă respiratorie cronică cu pi-
erdere a peste 60 la sută a capacităţii respiratorii. 
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Bolnavii de diabet care au nevoie de insulină sau de antidiabetice orale vor 
putea obţine permise de conducere numai dacă în ultimul an nu au avut nicio 
criză şi doar dacă nu au şi alte complicaţii care să le afecteze capacitatea de a şofa. 
Orice criză de scădere a glicemiei va trebui raportată, chiar dacă nu are legătură 
cu condusul, iar capacitatea de a şofa va fi reevaluată.

Pe lângă bolile de inimă şi afecţiunile vederii, legea interzice şofatul şi în 
cazul celor care au afecţiuni hematologice, reumatice sau ale aparatului digestiv 
- ciroza hepatica severă. Cei care suferă de surditatea totală sau deficienţă audi-
tivă peste 50 la sută nu pot fi deţinători de permis auto, conform legii. O parte 
din bolile psihice sau psihiatrice interzic, de asemenea, dreptul de a conduce, în 
cazul unor afecţiuni precum demenţa, tulburările mintale sau de personalitate, 
schizofrenia sau retardul mintal.

27 iunie 2012
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Navetişti pe ruta Lille - Şimişna
Ţiganii din Franţa au dat pe-acasă

Au venit ţiganii din Şimişna acasă. Au venit din Lille, sau mai bine zis din 
tabăra improvizată la periferia oraşului francez. Am fost curioşi să aflăm detalii şi 
ne-am dus să-i întrebăm cum a fost în Franţa, ţara soră şi prietenă care încearcă 
să scape de ei, pentru că - aşa cum spune ministrul de interne Manuel Valls - 
‘‘nu poate adăposti toată suferinţa lumii’‘. Am găsit trei familii de ţigani, plecaţi 
de peste un an de zile în Franţa, ce tocmai s-au întors. Nu au venit de tot, doar 
în vizită. Cu banii strânşi pe meleaguri străine, au venit să mai pună o cărămidă 
la casele începute demult, pe vremea când erau ciurdari în România. Nu au de 
gând să zăbovească mult pe plaiurile natale, pentru că cei mici încep în curând 
şcoala. În Franţa.

De la începutul anului, mii de ţigani români au fost expulzaţi din Franţa. 
Majoritatea din tabere improvizate, ilegale, la marginea oraşelor, unde trăiesc în 
condiţii de maximă sărăcie. Numai în perioada  9 august - 16 septembrie, au fost 
programate şase zboruri care au adus înapoi în ţară 412 ţigani de cetăţenie româ-
nă. Întoarcerea lor în ţară s-a bazat pe procedura returului voluntar. Repatrierea 
voluntară înseamnă că persoana în cauză îşi dă acorul să fie trimisă înapoi acasă, 
iar francezii îi dau o sumă de bani: trei sute de euro pentru fiecare adult şi o sută 
de euro de copil. 

aLina raD
Graiul Sălajului
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Autorităţile franceze i-au repatriat după ce au desfiinţat mai multe tabere de 
romi. Cei mai mulţi ţigani declarau atunci că, în decurs de câteva  săptămâni, vor 
lua din nou drumul Franţei.

Am cerşit. Ioi, fain o fost!

Cum se trăieşte şi cum se învaţă în Franţa? Raiul pe pâmânt!, ne-au asigurat 
ţiganii. Primii cu care am stat de vorbă au fost doi bătrâni, soţ şi soţie. Se plimbau 
agale pe uliţa din sat, cu gândul la străzile mari şi late din Lille...’‘Acolo aşe-i de 
bine, ioi, fain o fost!’‘, ne spune  ţiganca, care se aproipe de 70 de ani. După o viaţă 
în care nu a prea ieşit din sat , ‘‘omul ei ‘‘ a dus-o în Franţa, unde-i sunt şi feciorii. 
Femeia, haioasă şi charismatică în simplitatea ei,  recunoaşte dezarmant că a fost 
la cerşit. În timp ce bărbatul ne spune că s-a ‘‘acupat’‘ cu ‘‘fer vechi’‘. ‘‘Nu-i ca la 
noi p-acolo. Oamenii îs buni, ne dădeau bani, veneau doamnele şi îmi aduceau 
şi de mâncare. O fost doamne care o venit şi m-o sărutat, mi-o dat bani, şi mân-
care gată făcută îmi aduceau, aşe dragă le-am fost’‘, ne povesteşte râzând dar şi cu 
nostalgie ţiganca. Ţiganul, din postura omului mai deştept din familie, ne con-
firmă ce povesteşte femeia lui. Nu ştiu o boabă franţuzeşte, de abia pot pronunţa 
numele oraşului în care au fost. ‘‘Bonjuc’‘ şi ‘‘madam’‘ sunt singurele cuvinte pe 
care ni le pot spune.

Acolo-i bine, că au preşedinte ‘‘valabil’‘

Suntem curioşi să aflăm unde au locuit şi dacă au avut de-a face cu po-
liţiştii francezi. Ne spun că au stat la marginea oraşului. Pe un teren, şi-au 
improvizat o baracă din ce au putut. ‘‘Acolo-i mai cald ca la noi. Nu ne-o fost 
frig noaptea’‘, ne explică femeia. Aflăm că în locul cu pricina erau aproximativ 
optzeci de persoane, şi ţigani, şi români, mulţi dintre ei din Sălaj, dar şi din 
alte colţuri al ţării. ‘‘O fost trai bun, de aceea o tras acolo, că aista, preşedintele 
care-l avem noi, numa ne bătjocoreşte, nu-i valabil’‘, explică ţiganul plecarea 
multora în Franţa. Poliţiştii nu au avut treabă cu ei niciodată, ne spun interlo-
cutorii noştri. ‘‘Numa la cine se poartă rău, murdar, o venit poliţiştii. Erau fel 
de fel de oameni, unii se sfădeau, se îmbătau, numa la ăia venea, da cu noi n-o 
avut treabă’‘, încearcă să ne convingă ţiganul. ‘‘Cu noi s-o purtat fain, zicea 
<bonjuc> şi ne lăsa în pace’‘, adaugă şi femeia. Deşi erau într-un oraş mare, 
spun că s-au descurcat uşor. Mai ales că acolo, în viziunea lor, nu trebuiau daţi 
bani pe nimic.  ‘‘Am circulat cu metroul. Acolo nu se plăteşte, ca la noi. Te sui şi 
n-ai treabă cu nimic. Gratis se circulă. Oameni de ăştialalţi, de-a lor, care o fost 
acolo, ăia luau belete. Da noi nu o trebuit să luăm’‘, ne explică ţiganul, convins 
că dacă nu s-a întâmplat să-l ia nimeni la rost că circulă fără bilet, atunci aşa era 
regula.
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Au primit 300 de euro şi bilet de avion, 
aşa că au venit de bună voie

Nu au fost expulzaţi, subliniază interlocutorii noştri. I-am întrebat de mai 
multe ori dacă au fost puşi pe avion de francezi şi trimişi acasă, ca mulţi alţii, dar 
neagă categoric. Au venit pentru că aşa au vrut, pentru că ţiganca e bolnavă. Nu 
că nu ar fi fost extrem de încântaţi de sistemul medical din Franţa.’‘Ai de mine, 
ce s-o ocupat doamna doctor de mine, nici bani n-o trebuit să dăm pentru nimic. 
Mai mare ţi-i dragu de ei, când îi vezi’‘, spune femeia. Şi francezii, pentru că-s 
‘‘aşe de buni, că rar mai vezi oameni ca şi acolo’‘, le-au dat şi bani la întoarcerea 
în ţară. ‘‘Câte trei sute de euro de fiecare. Api n-o fost bine?’‘, întreabă retoric 
ţiganca. Ne spun încântaţi că au venit în ţară cu avionul. ‘‘Ne-o adus pe avion 
mâncare, suc, cafea, de toate. Ai de mine, bine-o fost’‘, spune femeia, care recu-
noaşte totuşi că i-a fost tare frică. ‘‘M-am temut, doamnă dragă. Am cântat de 
unde m-am urcat până la Timişoara, aşe rău m-am temut’‘.

Casă, dulce casă

Cum intri în Şimişna, pe dreapta se face un drumeag îngust care te duce 
în comunitatea ţiganilor. Dacă tot le-am făcut o vizită la Şimişna, sunt dispuşi să 
ne arate casele pe care le construiesc acum cu banii din Franţa. Prima este o casă 
frumuşică. Mare. Pentru copii o fac. Galbenă, proaspăt zugrăvită, cu etaj şi para-
bolică atârnată în balcon. Poarta ca de castel e dovada că ei nu se joacă atunci când 
se pun pe construit. Înaltă, impunătoare, din fier forjat, cu elemente decorative 
mari din bronz. În spatele curţii, dincolo de casa cea nouă, se vede vechea coci-
oabă, cea în care locuiau înainte de a pleca în lume. Mică şi dărăpănată, dovadă a 
unei vieţi pe apucate. Dar roata roată se-nvârteşte, aşa că lucrurile s-au schimbat.

În Franţa se învaţă pe alţi bani

În faţa casei, facem cunoştinţă cu alţi membri ai familiei, generaţia tânără. 
Au fost şi ei în Franţa, tocmai au venit, dar vor pleca repede înapoi. Au opt copii, 
iar patru au mers la şcoală, cât au stat în Franţa. Nu dorinţa de studiu îi trimite la 
cursuri. Sigur părinţii lor nu au de gând să-i transforme în viitorii Victor Hugo 
sau Francois Mitterand. În cel mai bun caz aşa o să-i boteze. Banii vorbesc.’‘Aci, 
alocaţia-i zece euro de copil pe lună. Ce sunt zece euro?’‘, întreabă mama copii-
lor. ‘‘Acolo, pentru patru copii primesc 468 de euro pe lună. Era bine, se purtau 
frumos. Pe copii i-o învăţat să vorbească, să desenează, foarte frumos era’‘, măr-
turiseşte tânăra mamă. Într-adevăr, cei mici vorbesc franceză, cât de cât. Ştiu salu-
ta, ştiu spune cum îi cheamă, dacă şi-au făcut sau nu lecţiile. Şi ei ne-au povestit 
cât de frumos a fost în Franţa, cât de bine au fost primiţi şi trataţi la şcoală şi la 
grădiniţă, şi cum abia aşteaptă să meargă înapoi.
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Gadjo dilo

Nu am putut să nu remarcăm frumuseţea câtorva dintre ţigăncile din 
Şimişna, acum şi cu un uşor aer de franţuzoaice. Mai cu sfială, mai cu îndrăznea-
lă, trăgeau cu ochiul la obiectivul camerei de filmat. Cameramanul le încurajează 
să vorbească şi le face complimente. Când aud că oamenii vor fi impresionaţi să 
le vadă ‘‘în film’‘, o mândreţe de ţigancă exclamă: ‘‘Diii la el ce zice, gadjo dillo!’‘ 
Şi refuză categoric să ne spună ce înseamnă ‘‘gadjo dilo’‘.’‘Nu înseamnă nimic, 
nu-i pe ţigăneşte, îi pe franţuzeşte’‘, ne-a repezit  tânăra cu ochii verzi şi ageri. 
Când i-am întrebat pe ceilalţi din comunitate, ne-au explicat zâmbind misterul 
din jurul expresiei. ‘‘Gadjo dillo înseamnă...aşa...om prost.’‘

21 septembrie 2012


La Zalău se poartă Marks & Spencer

Tot ce vrei, la doi lei.Nu mai există in Zalău cartier sau stradă unde să nu gă-
seşti magazine de haine second hand. Din centru până la gară, din Brădet până in 
Dumbrava,  magazinele cu vechituri sunt la tot pasul. Vreo zece pe bulevard, de 
la Politie până la autogară, alte cinci, vreo sase în spate  la Perla, două la Fortuna, 
patru la Astralis, alte şase pe Vişinilor, de la Scala până la spital. Şi mai sunt. 
Multe. ‘‘Avem bluze şi pantaloni la un leu bucata’‘, ‘‘haine de calitate la cinci lei 
kilogramul’‘, scrie mare în vitrinele magazinelor burduşite cu marfă din import. 
Nu contează de unde te îmbraci, important e să îţi şadă bine, îşi spun probabil 
zălăuanii care scotocesc zilnic prin mormanele de haine.  Dacă eşti norocos, cu 
zece-douăzeci de lei îţi poţi ‘‘înnoi’‘garderoba cu haine second hand ‘‘de firmă’‘ 
aduse din Olanda, Eveţia sau Marea Britanie. Găseşti de toate în magazinele se-
cond hand. De la bluze şi fuste până la pantaloni şi treninguri, de la ciorapi la 
chiloţi şi izmene, de la paltoane sau costume de schi la cizme, de la perdele la 
covoare, de la perne şi plapume la mileuri. Sunt chiar şi rochii de mireasă şi cos-
tume de miri, la preţuri de tot râsul. Cu o sută de lei, însurăţeii care nu se tem 
de ‘‘istoricul’‘ hainelor îşi pot cumpăra tot trusoul. Măcar nu sunt haine care să 
fi fost purtate de prea multe ori. Economia este evidentă dacă ne gândim că, noi, 
aceleaşi haine costă în jur de o mie de euro.’‘Sunt haine de calitate, se comportă 
bine la spălat, nu ca cele turceşti sau chinezeşti pe care le cumperi noi, dar după 
o spălare arată mai rău decât cele luate la mâna a doua’‘, ne spune o vânzătoare 
dintr-un astfel de magazin, în timp ce îndesa în punga unei pensionare o fustă şi 
un palton, ambele cu şapte lei. 

În Zalău, până şi singura Casă de Modă a oraşului a ajuns să găzduiască, 
într-o vreme, tot un magazin de haine la mâna a doua. Dar până şi business-ul 
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cu haine second are limitele lui. Mai profitabil pare să fie un local cu ‘‘păcănele’‘.

E coadă la vechituri

Clienţi sunt cu nemiluita. În orice second hand ai intra, găseşti pe cineva 
cotrobăind printre hainele înghesuite pe umeraşe, pe rafturi sau în coşuri neîncă-
pătoare pentru volumul mare de marfă. Iar dacă nimereşti şi într-o zi în care toc-
mai au adus ‘‘ marfă nouă’‘ sau este afişată o reducere semnificativă, de optzeci, 
nouăzeci la sută, clienţii umplu magazinul, că nici nu mai au loc unul de altul. Şi 
dacă anii trecuţi magazinele cu vechituri erau pitite discret prin spatele vreunui 
bloc, prin vreun garaj sau balcon de la parter, acum le găsim pe tot bulevardul.   
Unele dintre ele, frumoase şi dichisite, cu firmă mare, luminoasă la intrare, cu 
cabină de probă şi cu vânzătoare care se plimbă galant printre rafturi şi te întreabă 
cu ce îţi pot fi de folos. Ce mai, clientul se simte ca într-un magazin cu pretenţii. 
Este tratat ca pe Champs Elysee şi îl costă infinit mai puţin. Plus că unele haine 
se poate să fi fost cumpărate cândva, de cei care le-au purtat prima dată,  chiar 
de acolo. „Tocmai am primit marfă”, îţi  spune vânzătoarea, amabilă,  ca să ştii să 
te uiţi mai atent, poate găseşti vreun chilipir cu care să faci impresie când ieşi în 
lume. 

Sunt patroni care au „mirosit” profitul pe care-l aduc magazinele second 
hand aşa că nu s-au limitat doar la haine. Găseşti la second biciclete, role, căruci-
oare, jucării, saltele, pături şi câte şi mai câte.

Legislaţie vagă în privinţa comerţului cu haine second hand

Singura referire legislativă în acest domeniu este o hotărâre de guvern adop-
tată în anul 2007. Comercianţii trebuie să aibă un certificat de igienă care să în-
soţească articolele importate, care să dovedească faptul că acestea au fost curăţate 
şi dezinfectate de către exportator şi să sorteze lunar marfa iar cea foarte uzată să 
fie scoasă de la vânzare.

 În rest, marfa second-hand are acelaşi regim de verificare ca şi hainele din 
magazinele obişnuite. Eticheta trebuie sa fie în limba română, să conţină compo-
ziţia fibrelor, temperatura la care se spală şi se calcă şi să aibă trecut preţul.

Nu doar săracii se îmbracă de la second hand

Nu doar oamenii cu bani puţini se îmbracă de la second hand. Şi cei cu 
‘‘fiţe’‘ trec pragul acestor magazine şi caută, bineînţeles, ceva exclusivist .’‘ Vreau 
să ştiu dacă aveţi haine Marks&Spencer, pentru că eu nu port altceva’‘, întreabă 
o domnişoară din pragul unui magazin de second, hotărâtă să nici nu intre dacă 
nu îşi găseşte brand-ul favorit. Nu puţini sunt cei care caută mărci celebre în 
coşurile cu haine vechi. Nu ştie nimeni de unde e cumpărată haina şi nu e totuna 
să strici la shopping câteva milioane sau câţiva lei, dacă ai noroc. ‘‘Dacă aţi şti câte 
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doamne pline de bani vin şi se îmbracă de la noi’‘, ne spune o altă vânzătoare.  
‘‘Le place că avem marfă de calitate...şi haine de blană avem câteodată…şi sunt 
ieftine’‘, ne explica doamna. 

De la aceeaşi sursă aflăm că doctori, directori şi patroni se îmbracă de la 
second hand.

28 noiembrie 2011


Interviu în exclusivitate pentru Graiul Sălajului

Alexandru Gheorghe, locotenentul 
din Piaţa Universităţii

Încadrat la  Baza Aeriană din Câmpia Turzii, militarul Alexandru Gheorghe, de 27 
de ani, a devenit cunoscut in toată ţara după ce, pe 23 ianuarie, şi-a făcut apariţia în Piaţa 
Universităţii, între manifestanţi, îmbrăcat in uniformă. A vrut să transmită mesajul său de 
solidaritate faţă de protestatari cu o zi înainte de Ziua Unirii. Vorbeşte cu drag despre românii 
lui, cu „R” mare. Luni va apărea în faţa Consiliului de Judecată pentru gestul său. 

R.: Ce v-a determinat să mergeţi până la Bucureşti pentru a protesta în Piaţa 
Universităţii? Care a fost picătura care a umplut paharul?

Lt.A.G. Picătura care a umplut paharul a fost poate mai grea decât celelalte 
şi a fost reprezentată de atitudinea batjocoritoare afişată de anumite persoane, din 
spatele calculatorului sau a microfonului, bineînţeles, la adresa oamenilor simpli 
care mureau de frig in Piaţa Universităţii, strigându-şi oful.

R.:De ce aţi ales să îmbrăcaţi uniforma? Puteaţi merge îmbrăcat civil în 
Piaţa Universităţii?
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Lt.A.G.: Un ofiţer îmbrăcat în civil nu este cu nimic mai special decât un 
om obişnuit îmbrăcat în civil. Aveam nevoie de simbolul uniformei militare care, 
după cum s-a văzut, a rămas adânc impregnat în memoria sufletească a oamenilor.

R.: Care a fost reacţia superiorilor?
Lt.A.G.:Majoritatea m-au felicitat şi m-au luat in braţe şi mă susţin şi acum. 

Dar, bineinţeles, în particular. 
R.: Au existat repercusiuni? Aţi fost sancţionat sau mustrat?
Lt.A.G.:Nu, momentan, nu. Luni, 06.02.2012, este prima şedinţă a Consi-

liului de Judecată. Acesta va hotărî dacă se impune vreo sancţiune. 
R.: Cum s-a schimbat viaţa dumneavoastră după apariţia în uniformă, la 

protest?
Lt.A.G. Sufleteşte, mă simt deosebit, sunt mândru de Românii mei, aşa 

cum îmi place să le spun oamenilor simpli , cărora le-am dedicat gestul meu, din 
toată inima şi conştiinţa mea de Român. 

R.: În prezent, vă  simţiţi încolţit  la locul de muncă?
Lt.A.G.: Nu, nici vorbă. Totul decurge normal.
R.:.Cum a privit familia gestul dumneavoastră?
Lt.A.G.: Mă bucur că mama nu era in faţa televizorului când am apărut, 

pentru că ar fi făcut probabil infarct. (râde). Era la un spectacol de teatru al frate-
lui meu. Tatăl meu a avut timp s-o pună în temă, încetul cu încetul. După şocul 
resimţit iniţial, au urmat reacţiile Românilor care le-au depăşit, şi lor dar şi mie, 
imaginaţia, ceea ce i-a făcut să se simtă mândri de gestul făcut. Cum mă simt, de 
fapt, şi eu. 

R.: Vă e frică?
Lt.A.G.: Da. De Dumnezeu. 
R.: Aţi lăsat un manifest de 12 pagini apropiaţilor. De ce? 
Lt.A.G.:Vreau ca ideile mele să ajungă cândva la urechile Romanilor, spuse 

de mine sau transmise de cei cărora le-am dat ‘‘temă’‘, în caz că mi se întâmplă 
ceva.

R.:Unde credeţi ca vor duce protestele ?
Lt.A.G.: Sper ca la eliberarea României.
R.: V-aţi gândit să plecaţi din România?
Lt.A.G.: Nici vorbă, niciodată. Mă simţeam oricum legat de acest pământ 

frumos şi până acum dar, după gestul meu şi reacţia Românilor, mă simt legat 
într-un mod mult mai puternic, mai frumos şi mai minunat. 

R.: Cum vedeţi România peste un an? Dar peste cinci?
Lt.A.G.: LIBERĂ.

3 februarie 2012
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Editorial

Lumini la amiază
Despre Diogene(s) Cinicul se povesteşte că, odată, în plină zi, umbla cu 

o lampă aprinsă spunând: „Caut un om!” Poate a celui pe care l-a numit „cin-
stit”. La câteva sute de ani după acest „incident” – ce ţine şi de o anecdotică 
filosofică extrem de uzitată în unele medii, şi, probabil, uzată – s-a arătat Omul. 
Dumnezeu. Naşterea, Moartea, Învierea au devenit, brusc, din concepte, din 
căutări filosofice „teoretice” realităţi „palpabile”. Omul s-a arătat. La amiază. La 
vedere. Cinstiţii şi necinstiţii, sănătoşii şi bolnavii, credincioşii şi necredincioşii 
l-au putut vedea, l-au putut crede, l-au putut plânge. 

La peste 2.000 de ani de la acest „incident” – moment ce a schimbat fun-
damental „destinul” omenirii – spunem că atunci s-a arătat Omul, dar pre-
cum „cinicul” grec, încă îl mai căutăm. De fapt, căutăm să fim aşa cum ne-a 
spus să fim. Ca Oameni. Să nu avem alţi dumnezei în afară de El. Să nu ne 
facem chip cioplit, nici altă asemănare, să nu ne închinăm lor. Să nu luăm nu-
mele Domnului Dumnezeul nostru în deşert. Să ne aducem aminte de ziua 
Domnului şi să o cinstim. Să ne cinstim părinţii. Să nu ucidem. Să nu fim des-
frânaţi. Să nu furăm. Să nu ridicăm mărturie mincinoasă împotriva aproapelui. 
Să nu poftim nimic din ce este al aproapelui. Şi să ne rugăm: „Tatăl nostru Care 
ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, pre-
cum în cer așa și pe Pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă 
astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum iertăm și noi greșiților noștri și 
nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și 
puterea și mărirea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin” 

Luminile sunt la amiază. Şi noi tot (ne) căutăm. Şi, poate, ne rugăm…Şi 
povestim. Să fim buni. Să fim cinstiţi. Să nu furăm… Să aveţi parte de sărbători 
luminate!

Magazin Sălăjean, 11 aprilie 2012


DanieL săuca
Magazin Sălăjean
Caiete Silvane
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Editorial

Nu contăm
Pornirile tot mai dese de revoltă împotriva a ceea ce se numeşte îndeobşte 

„Occidentul” dau socoteală şi de proastele relaţii pe care românii le-au avut şi le 
au cu istoria (de exemplu, în opinia multora am devenit „colonie”, în timp ce alţii 
vorbesc despre „paşalâc”, probabil „european”). Mai ales cu înţelegerea istoriei. 
A celei reale (nu de puţine ori chiar istoria oficială s-a dovedit surprinzător de 
reală). De fapt, în ciuda lamentaţiilor „mioritice”, a oftatului fatalist ori a ipocri-
ziei cu ştaif, relaţiile noastre cu „Occidentul” se manifestă în intervalul marcat 
la un capăt de admiraţia senilă iar la celălalt de contestarea vehementă a oricăror 
valori europene. Echilibrul, calea de mijloc nu sunt prezente, vai, decât ca exce-
pţii. Ne-am dorit să intrăm în NATO şi UE. A fost aproape consens naţional. 
Acum contestăm regulile pe care ni le-am asumat atunci când am intrat în „fami-
lia euro-atlantică”. Destul de probabil, nu suntem capabili, esenţial, să respectăm 
reguli, norme. Să aplicăm coerent un plan, o strategie. Întotdeauna avem ceva de 
comentat, de cârcotit, de a da vina pe alţii. Mai tot timpul vrem să evadăm din 
zona logicii şi predictibilităţii. Dacă recitim istoria României (oricare variantă) 
putem observa că, în momente decisive, alţii ne-au impus reguli, norme, decizii. 
Până şi momentul extraordinar al Marii Unirii din 1918 nu se putea realiza fără 
ca alţii (puterile victorioase) să fie de acord cu acest demers istoric. Comunismul 
s-a instalat cu „sprijinul” altora. Astăzi, programul economic şi social al ţării este 
impus (cu acordul nostru) de FMI & comp. 

În zarva teribilă a acestor zile, zarvă completată de confuzie generală, ipo-
crizie greţoasă şi prezenţa tot mai apăsătoare a naţionalismului (varianta prăfuită 
de vremi), puţini sunt cei care spun apăsat că, de fapt, nu contăm. În „concertul 
naţiunilor”, în stupefianta desfăşurare a „globalizării”, ţara noastră pare o bărcuţă 
plutind haotic pe valurile uriaşe ale istoriei. Vom ajunge la liman? Poate că nici 
nu ne-am propus acest lucru…

Magazin Sălăjean, 5 septembrie 2012
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Liviu Antonesei la „Transilvania 
culturală”

Un nou invitat la emisiunea „Transilvania culturală” de la Radio Transilvania 
Zalău: scriitorul, jurnalistul, profesorul Liviu Antonesei. D-sa a poposit, pentru 
prima dată, în Sălaj graţie proiectului de lecturi publice susţinut de Consiliul 
Judeţean Sălaj, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi scriitorul Flavius 
Lucăcel, cu sprijinul sponsorilor UJS Cartel Alfa filiala Sălaj, Sarmis, Time Out, 
Griff Hotel şi Basarat Import – Export. În aceste pagini vă ofer câteva fragmente, 
editate, din dialogul radiofonic purtat cu L. Antonesei, cu precizarea că dialogul 
integral poate fi vizionat la http://www.salajulpenet.ro/video.php?vid=150.

Liviu Antonesei, născut la 25 aprilie 1953, Vlădeni-Iaşi.
Licenţiat în psihologie-sociologie şi doctor în ştiinţele educaţiei al Universităţii „Al. I. 

Cuza” Iaşi. Profesor la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei la Universitatea „Al. 
I. Cuza”. Scriitor, cercetător ştiinţific, jurnalist de presă scrisă, radio şi televiziune. Titular 
al mai multor rubrici la publicaţii din ţară şi din SUA, Canada, Franţa. Între  altele, între 
2003 şi 2009 la Cotidianul, iar din aprilie 2010 pînă în august 2012 la Adevărul.

 A debutat în 1988 cu volumul Semnele timpului, eseuri, şi a publicat mai mult de 
zece volume de literatură şi despre literatură: poezie, proză, eseuri. A publicat, de asemenea, 
şase volume din domeniul Ştiinţelor Educaţiei.

 Poezie: Pharmakon, Cartea Românească, 1989; Căutarea căutării, Junimea, 
1990, Premiul pentru poezie al USR; Apariţia Eonei şi celelalte poeme de dragoste 
culese din Arborele Gnozei, Axa, 1999; Apariţia, dispariţia şi eternitatea Eonei, 
Paralela 45, 2005 (antologie 1978 – 2005), Poveşti filosofice cretane şi alte poezii din 
insule (Editura Herg Benet, 2012).

 Proză: Check Point Charlie. Şapte povestiri fără a mai socoti şi prefaţa, 
Editura T, 2003 (ediţie online Liternet, 2005); La Morrison Hotel. Povestiri de până 
azi, EuroPress Group, 2006. Victimele inocente şi colaterale ale unui război cu Rusia 
( Editura Polirom, 2012).

 Eseu: Semnele timpului, Junimea, 1988 (ediţie online Liternet, 2006; a doua 
ediţie onpaper Princeps Edit, 2006); Jurnal din anii ciumei, 1987-1989. Încercări de 
sociologie spontană, Polirom, 1996; O prostie a lui Platon. Intelectualii şi politi-
ca, Polirom, 1997; Nautilus. Structuri, momente şi modele în cultura interbelică, 
Cronica, 1999 (ediţia a doua Criterion Publishing, 2006), Despre dragoste. Anatomia 
unui sentiment, Ars Longa, 2000 (ediţie online Liternet, 2004, ediţia a II-a, Ideea 
Europeană, 2010), Literatura, ce poveste! Un diptic şi câteva linkuri în reţeaua lite-
raturii, Polirom, 2004; Hesperia. Şapte vorbiri despre spiritul european şi maladiile 
sale, Princeps Edit, 2007).

- Şase cărţi în domeniul ştiinţelor educaţiei şi alte ştiinţe antropologice, între care: 
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Paideia. Fundamentele culturale ale educaţie (Polirom, 1996), O introducere în pe-
dagogie (Polirom, 2003), Polis şi Paideia. Şapte studii despre educaţie, cultură şi 
politici educative (Polirom, 2003), Ghid pentru cercetarea educaţiei (coordonator şi 
autor; Polirom, 2009).

„nu pot scrie la un ziar pe care nu-l pot citi”

(...) Rep.: De ce aţi renunţat la „Adevărul”? Aveaţi o rubrică destul 
de percutantă acolo...

Liviu Antonesei: Am ajuns în situaţia în care scriam la un ziar pe care nu 
îl mai puteam citi. După părerea mea, un ziar este un ziar, iar un organism de 
propagandă, un organism de propagandă. Pe mine nu mă interesează pentru cine 
face un ziar, un post de radio sau o televiziune propagandă, mă interesează că nu 
face presă. Mă gândeam să renunţ şi, la un moment dat, la 1 august, am renunţat. 
„Băieţi, gata!” Le-am şi scris, d-lui Cartianu şi celorlalţi: nu pot scrie la un ziar 
pe care nu-l pot citi! E şi absurd până la urmă. Trebuie să fii cât de cât în acord 
cu tine însuţi. 

Rep.: Mai există ziare pe care le puteţi citi?
L.A.: În momentul de faţă aproape nu mai există. Am un ziar local pe care 

parţial îl citesc, „Ziarul de Iaşi”, fostul „Monitorul de Iaşi”, care a avut şi o reţea 
naţională la un moment dat. Mă mai uit aşa, pe sărite, câteodată în „Gândul”, dar 
nu întotdeauna. Dar mă mai uit în „Gândul”. Pe Cristian Tudor Popescu îl citesc 
şi când nu are dreptate şi când scrie enormităţi, pentru că are un farmec stilistic. 
Măcar scrie bine. Chiar când scrie tâmpenii, măcar le scrie bine. 

Rep.: Şi care credeţi că este cauza, care sunt cauzele pentru care 
presa, scrisă în special, a ajuns în acest hal?

L.A.: Cred că mai vinovaţi decât presa scrisă suntem noi cititorii, consuma-
torii de presă, pentru că am acceptat acest lucru, am acceptat practic o tabloidizare 
generală, la toate nivelele. Dacă refuzam asta, nu îndrăzneau să ne propună aşa 
ceva. Din păcate, ei au dreptate când spun: asta cere publicul. Sigur că ei nu au 
dreptate, că în realitate ei dau publicului ce sunt în stare să facă. Dar publicul până 
la urmă ia ce i se dă, crede că asta-i presă. Am scris un studiu anul trecut pentru 
un volum colectiv care analizează presa românească postdecembristă, am scris o 
analiză cu presa din 90 încoace, până la zi, şi se vede o degradare treptată. Şi ceea 
ce este evident, dacă luăm toată presa, pe toate suporturile, este limpede: mane-
lizare, telenovelizare, tabloidizare. Cu accente deosebite în funcţie de tipul de 
presă. Dar e clar că acesta-i fenomenul. Pe de altă parte, şi patronii: dacă au văzut 
că publicul poate fi dus aşa, „asta dăm!” Cei mai puţini scuzabili sunt oamenii 
care fac efectiv presă. Pentru că ei ştiu totuşi diferenţa. Patronul dacă vede că se 
vinde, asta face. Plus că nu avem o presă, totuşi, cu fonduri transparente. Dacă 
am vrea să se întâmple ceva cu presa românească, ar trebui luate câteva măsuri: 
1. transparenţa totală a patronatului din presă, pentru că se mişcă o mulţime de 
bani negri şi atunci nu neapărat tirajele sau publicitatea vândută ţin o mulţime 
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de organisme de presă în viaţă; 2. breasla ca atare să adopte un cod deontologic...
Rep.: Există asemenea coduri.
L.A.: Nu. La noi există şi nu există. Vreau să vă spun că în Statele Unite, în 

Anglia sau în Germania nu îţi poţi permite să faci două porcării la rând. Ai făcut-o 
pe prima şi ai zburat! Te exclude breasla, înainte de a te recuza cititorii. Plus, să 
apară distincţia care există în toate societăţile din lume, între presa tip quality şi 
tabloide. Credeţi că în ţările nordice sau Germania, în Anglia nu apar tabloide? 
Numai că nu vezi la chioşcul de ziare. Le vezi la hipermarketuri. În Suedia când 
ieşi cu coşul de cumpărături, ai şi tabloidele naţionale sau locale acolo şi le pui 
în coş împreună cu cartofii, cu untul, cu ce cumperi tu. Există o distincţie până 
şi în zona de difuzare. La noi nu există. Dar la noi nu există distincţia între presă 
tabloidă, pe orice suport şi presa quality. Încet, încet quality nu mai avem, decât 
pe zone mici, reviste culturale, publicaţii de nişă, fie că sunt de afaceri, de modă, 
care au o anume profilare.

„Nu cred că există în tot Estul o societate mai bolnavă din acest 
punct de vedere, în care de fapt anormalitatea dă regula”

Rep.: Cu siguranţă, şi datele sunt clare în această privinţă, singura 
media care prosperă este cea amintită de dvs., tabloidă. Se vede şi în 
tiraje, în vânzări ş.a. Totuşi, această degradare trebuie să aibă şi cauze 
mai profunde.

L.A.: Sigur că are. Să nu uităm că societatea românească este într-o degra-
dare continuă. În ciuda a ceea ce am sperat în primele zile din ianuarie 1990, de 
fapt am dus-o dintr-o degradare în degradare. Societatea comunistă nu era una 
fără repere valorice. Că erau reperele valorice tâmpite e una, dar după 22 decem-
brie 1989 a sărit capacul. Ori când sare capacul se amestecă apele, gunoaiele vin 
la suprafaţă. Asta s-a întâmplat peste tot în Est. Doar că acolo, pentru că au existat 
începuturi ale societăţii civile încă din timpul comunismului, mai mult şi ale so-
cietăţii politice (să nu uităm că în iunie 1989 în Ungaria opoziţia a câştigat alege-
rile, care a fost legalizată de câteva luni, că în ianuarie 1989 în Polonia i-a chemat 
Jaruzelski pe comunişti şi pe Solidarnosć la masa rotundă şi le-a spus „împărţiţi 
puterea, ţara nu mai poate fi ţinută sub control militar”; şi-au împărţit puterea şi 
s-a ajuns la putere democratică), deci exista o pregătire dinainte. La noi, a trebuit 
să facem în acelaşi timp şi societate civilă şi societate politică. Şi vedem ce-a ieşit. 
De aceea, probabil, că în douăzeci şi ceva de ani nu s-au aşezat apele. Nu s-au dus 
gunoaiele la fund, înapoi. Dimpotrivă, senzaţia mea este că mai degrabă s-au dus 
la fund valorile cât de cât autentice care nu au fost modificate, s-au transformat 
şi ele în gunoaie, s-a întâmplat şi asta. Nu cred că există în tot Estul o societate 
mai bolnavă din acest punct de vedere, în care de fapt anormalitatea dă regula, are 
audienţă... (continuare pe http://www.salajulpenet.ro/video.php?vid=150)

Caiete Silvane, nr. 93, octombrie 2012
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Szilágysági képtárlat
Szilágyság képzőművészete éppoly érdekes téma mint minden más ehhez 

a térséghez kötődő kulturális sajátossága: népművészete, néptánca és népzenéje, 
hagyományos mesterségei, építészete, tájnyelve, táji sajátosága, szőlészete, falvai-
nak, néhai mezővárosainak kisnemesi és kispolgári szellemisége, iskolakultúrája, 
értelmisége, konzervativizmusa, lelkisége. A díszítőművészet néprajzilag ada-
tolható sajátosságai mellett és ezzel párhuzamosan követhető a népi ihletettségű 
templomfestészet (festett kazettás mennyezetek, falfestmények), a zilahi faza-
kasok világhírű díszkerámiája, a későbbi korok térplasztikái (kültéri szobrok), a 
főúri házak kötelező kellékeiként számontartott táblaképfestészet, majd a husza-
dik század modernitásának helyi kisebb-nagyobb hírű képviselői: festők, grafiku-
sok, szobrászok, keramikusok. 

A múzeum leltári anyagából válogatott néhány, szilágysági művész alkotása  
mellett a kortárs szilágysági alkotók munkáit mutatja be az a kiállítás, amely része 
a térség képzőművészeti összegzését és antológiaszerű kiadvány megjelentetését 
kitűző kutatási tervnek.  Harmincöt szerző közül tizenhárom magyar képző- és 
fotóművész szerepel a kiállítók sorában: Adorján Ilona, Bajusz Katinka, Balajti 
Károly, Csóka László, Eperjesi Noémi, Hajdu Attila, Illyés Tímea, Rózsa Róbert, 
Sepsi József, Szabó Attila, Szabó Zsolt András, Szabó Vilmos, Vári Váncza Edith. 

Nemcsak műfajilag, de stilisztikailag és technikailag is változatos a tár-
lat anyaga. Olajfestmény, grafikák (manuális, digitális technikák), szobrok (kő, 
fa, vegyes technika), fotó, kisplasztika (kerámia), fára és üvegre festett ikonok, 
zsírkréta, ceruzarajz, akvarell szélesítik a palettát. Érdekes, hogy egy-két kivétel-
lel mindenik alkotás figuratív. Fotórealizmushoz közel álló és impresszionizmus, 
expresszionizmus nyelvezetét használó képek, szobrok. Táj, emberi alakok, port-
ré, csendélet képezik a munkák tárgyát. A meghívásunkra válaszoló alkotók közül 
a kiállításoin a legfiatalabb generáció, az egyetemisták, a fiatalok és a középkorosz-
tály valamint a rangidős generáció egy-két tagja is képviseltette magát a tárlaton. 

ADORJÁN ILONA újabban több irányban kutat: olajfestméyein a figurati-
vitás a döntő. A hagyományos népi építkezés egyes motívumainak szimbólumér-
tékű feldolgozása, a templom-téma részlet és egész formai elemeit felvonultató 
sorozata, a nagyfokú dekorativitást hordozó művészi jel – forma – jelkép koncep-
ciót tükrözö (de a figurativitásból kiinduló) félabsztrakt kompozíciói jelzik ezt a 

szabó attiLa
Hepehupa
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művészi utat. A kiállításon ez utóbbihoz tartozó munkákkal szerepel. 
BAJUSZ KATINKA fiatal keramikus alkotásai miniatúrák, „kalitkák”, 

az emberi szabadság-bezártság témára utaló kisplasztikák, egy dísztál valamint 
egy vegyes technikában megoldott anyag/forma/textura ellentéteket kihasználó 
kompozíció. 

BALAJTI KÁROLY számítógépes grafikákkal vesz részt a kiállításon. 
Utóbbi években ez a műfaj jelenti számára a kifejezés lehetőségét. Félabsztrakt 
és szimbólumokkal dolgozó alkotásain a festészeti értékeket hordozó kidolgozás 
a jellemző. Munkáin a portré és a személyességet tükröző kéz gyakran előfordul.  

CSÓKA LÁSZLÓ a falu világát megidéző kapu motívumát feldolgo-
zó munkájával az elmúlt évek realista felfogásban készült képeiből ad ízelítőt. 
Korábbi absztrakt képeinek esztétikájától teljesen elütő figurativitásban megjele-
nített képei fokozott prózaisága itt is jól tettenérhető. 

EPERJESI NOÉMI kismértű grafikái a dekorativitás határán készült tusraj-
zok, pasztellek tájról, épületekről, növényi formákról. Rajzosságuk a vonal domi-
nanciájában érvényesül. 

HAJDU ATTILA printjei a fotóalapú digitális képalkotás művei. Harsány 
színkontrasztokban sokkoló bizarr és groteszk figurák és társítások szürreális 
színjátéka „hozza zavarba” a gyanútlan nézőt. 

ILLYÉS TIMEA festményei sötét tónusúak, kissé dekoratívak és szimbo-
lisztikusak, melyeken a háromdimenziós festői felület- és motívumalkotás kitö-
rési kísérlet a hagyományos képfelfogás kereteiből. 

RÓZSA RÓBERT ígéretes olajfestményekben alkot meg színközpontú fi-
gurális kompozíciókat, melyen a fekete ritmusalkotó szerepét a jó színérzék tel-
jesíti ki harmóniává. 

SEPSI JÓZSEF plasztikája egy a művész által kitalált alakzatú, meglepő 
hangszermotívum, a fém és a fa meg a diszkrét mértékben felhasznált kő kelle-
mes kontrasztjával megalkotott szobrászi forma. A stabilitást sugárzó, kissé ro-
busztus, de mégis eleganciát hordozó tömegek esztétikumát emeli a felhasznált 
aranyszín is. 

SZABÓ ATTILA a pasztell technikájával alkotja meg tájképi ihlettettségű 
dinamikus és komplementerekben feszülő kompozícióit. 

SZABÓ ZSOLT ANDRÁS a fotó megszállotja, ezen belül is a természeti 
fotó nyűgözi le a formai és színbeli összefüggésekre nagyon érzékeny alkotót. 
Magasszintű tájképfotókkal kápráztatja el már jónéhány éve a szakma szerelme-
seit. A kiállításon fekete-fehér tónusú képeit szemlélhetjük. 

SZABÓ VILMOS olajképe eddig ritkán vagy talán mindeddig soha ki nem 
állított alkotás. A szokatlanul nyugtalanító, éles világoszöld alapú csendélet egy 
kopasztott csirkét és konyhakést ábrázol. 

VÁRI-VÁNCZA EDITH olajképekben a tájkép közelében maradva meg-
újult és üde, friss kezelésben láttat kellemesen harmonizált, az erdélyi tájképestő 
hagyományába jól illeszkedő plein-air stílussal megalkotott kompozíciókat. 

A kiállításnak egyfajta aktualitást követő, ugyanakkor seregszemleszerű fel-
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hangja is van, az egyes művészek alkotói korszakaik bármelyikéből választhattak 
az őket leghitelesebben képviselő munkáikból. Mindez azt a helyzetet szeretné 
felmutatni, ahol most tart a szilágysági képzőművészet. Azt is, hogy milyen mér-
tékben különbözik a 40-50 évvel ezelőttitől, vagy a még régebbi korok művésze-
tétől. Ezen belül külön érdekesség követni a szilágysági magyar képzőművészetet, 
annak előfutárait, a hetvenes években induló újavantgard hatását az akkor fiatal 
alkotókra, majd a századvég keresgéléseit. Mindez, nyilván, nagyobb lélegzetű 
kutatást igénylő munka, melynek eredménye kis ideig még várat magára, de ez a 
tárlat ízelítőt nyújt a téma iránt érdeklődőknek.

Hepehupa, 2012. 3.

„Galeria Sălăjeană”, 
scurt inventar despre artişti plastici şi prezentarea creaţiilor lor.
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A szilágysámsoni karácsonyi bál 
szokáselemzése

A karácsonyi bál az egyik legjellegzetesebb és legstrukturáltabb felvonulá-
sos-táncos mulatság Szilágysámsonban egészen a 20. század közepéig. Sajátságosan 
ötvöződik a virág és ajándéktárgyakkal díszített szarvasmarhával való felvonulás, és 
az egyházi nagyünnepeken Erdély-szerte elterjedt többnapos táncos mulatság. A 
szarvasmarhával való díszes felvonulás a karácsonyi ünnepkörre jellemző időma-
nipulálás és termékenységvarázslás elemeit hordozza magában, s az ezzel szorosan 
összefonódó többnapos bál a fiatalok kapcsolatfenntartását, párválasztását és önrep-
rezentációját biztosítja. 

A karácsony Szilágysámsonban a legszínesebb és legkedveltebb ünnepek közé 
tartozik. Bizonyítja ezt az is, hogy a karácsony a szokásokban legszínesebb és leggaz-
dagabb egyházi ünnep. 

A téli ünnepkör volt az az időszak, mikor már az ez évi bor elérte a megfelelő 
fogyasztható állapotát. Kiforrt, letisztult, a gazdák lehúzták, s alkalmassá vált az ün-
nepi asztalon való megjelenésre, s baráti körben, mulatságokon való iszogatásra. 

A karácsonyi bál jó alkalom  volt a mezei munka utáni önfeledt szórakozás-
ra, párkeresésre, udvarlásra s nem utolsósorban az önreprezentációra. A 20. század 
második feléig a falu lakosságának a templom után a fonóház volt a legfontosabb 
gyülekezési, találkozási helye. Itt gyűltek össze esténként a lányok és a legények 
Helye volt az udvarlásnak, a munkának és a szórakozás különféle formáinak. A fonó 
nem csak kapcsolatfenntartó szerepet töltött be, hanem a lakosság tagolására is szol-
gált. Utcákra tagolta a fiatalokat, mivel minden főbb utcán volt egy-egy fonóház. 
Sámsonban három fonó köré szerveződött  a fiatalság ( alszegi, felszegi és ilbáti fo-
nóházak),s ez a megoszlás határozta meg a bálok szervezését is. A faluban három 
utcában rendeztek bált a fonók száma szerint.

A karácsonyi bál szervezése minden évben a már megkonfirmált, főképp az 
idősebb legények kiváltsága volt. Már adventtel megkezdődött a készülődés: a le-
gények elmentek Hadadba, a vásárba, s ott nézték ki, és vásárolták meg a vágónak 
nevezett tinót (még nem borjazott tehén, ami alkalmas egy báli sereg ellátására – 4 , 
5 mázsás). Szép, kövér vágót választottak, megtisztították, borral mosták ki a farkát, 
feldíszítették, s így hajtotta a legénysereg haza. A megvásárolt tinót karácsonyig az 
egyik legény családjánál látták el, s hizlalták. Ugyancsak adventtel kezdődően a legé-

sziLáGyi  briGitta
Hepehupa
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nyek bort töltöttek össze, ki-ki 5, 6 vederrel. Az összegyűlt több veder bort is a bálig 
a pincében tárolták. A fonóházban pedig eközben folyt a mulatozás és a szervezgetés. 
A legények esténként felmentek a pincébe  áslógolni, és kóstolgatni a bort, a lányok 
pedig készítették a hívogatópálcát.

Az esemény tulajdonképpeni része karácsony szombatján (december 24-én) 
kezdődött, amikor a legények karikába járták a falut a feldíszített vágóval. A legények 
virág- és papírornamenssel feldíszített ökröket (5, 6-ot) fogtak szekérbe, és azzal in-
dultak a szőlőshegyre a bor után elöl hajtva a feldíszített vágót. A falu utcáit danolva 
járták körbe a hegyről szekéren lehozott borral teli hordókkal. A borgazda - ki tiszte-
letbeli fiatal házasember volt -, a hordó tetején ült, a legények pedig borral kínálgat-
ták a nézelődő embereket, a háziasszonyok pedig ünnepi kaláccsal viszonozták őket. 
Ostorral csattogtattak a felvonuló legények hatalmas zajt keltve. A falu mindhárom 
bálos csapata külön vonult fel, s a cél az volt, hogy a falu egyik terén, centrumában 
összetalálkozzanak, és összevessék a vágókat és a muzsikusokat. A verseny a legjobb 
vágó, valamint a legjobb muzsikus kiválasztásáért folyt. Sokszor a versengésnek ve-
rekedés lett a vége.

Még ezen a napon az előre kibérelt bálos háznál a tinót levágták, és a megfoga-
dott gazdasszonyok hozzáláttak az ételek elkészítésének. 

A bál karácsony első napjának délutánján (ebéd után) kezdődött. Mindhárom 
nap tartott a bál déltől akár hajnalig is. Minden utcának két-két hívogatólegénye 
volt. Karácsony másodnapja hajnalán templomozásig tartott a hívogatás, amikor is 
a többi utca népeit hívták meg saját báljukba a fiatalok. A legények díszes pálcával 
hívogattak, amit a délelőtti istentisztelet alatt a karban kiakasztottak, ezzel is jelezve a 
saját báljuk gazdagságát és színvonalát. A levágott tinóból vacsorára került az asztalra, 
amikor töltött káposztát, galuskát, gulyáslevest szolgáltak fel. A hívogatás után szabad 
volt a falu mindegyik báljában mulatni. Főképp a legények és a házasok mulatták 
körbe mindhárom bált, tiszteletet téve a szervezőknek és udvarolva az utca lányai-
nak.  A ráadás Aprószentek napja volt, amikor a gyerekek egész estig táncolhattak. 
Ugyanezen a napon volt a fizetés ideje is. A kiszabott pénzösszeget minden mulató 
kifizette, biztosítva ezzel a legények kiadásainak fedezetét.  

Szilágysámsonban a karácsonyi bál ilyen formában a szocializmusig tartott, 
tarthatott, mivel ebben a politikai rendszerben tiltott volt a szarvasmarhavágás. Ez 
lehetetlenné tette a szokás továbbélését. Ezt követően évekig csak bortöltés volt, s 
ökörrel vonultak fel a legények a falu utcáin, de elmaradt a vágó felvonultatása és az 
e  köré szerveződő szokáselemek. 

  A karácsonyi bál e csökevényesedett változata is áldozata lett a rendszernek, 
miután a kollektivizálással és a jól ellenőrzött gyülekezési tilalommal a fonóházak 
léte lehetetlenné vált. Ezzel végleg megszűnt Sámsonban e szokásesemény. 

A szokás struktúrája

A szilágysámsoni karácsonyi bál a naptári év jeles napjainak szokáskörébe tarto-
zik. A keresztyén kalendárium egyik központi eseményéhez, mégpedig a karácsony-



Anuarul presei sălăjene 2012 • 161

nyi ünnepkörhöz, amikor is Jézus születését ünnepeli a keresztyén világ. 
Az elemzett szokás jól tükrözi a szilágysági világot és kultúrát. Az átmenetiség 

az alföldi és a történelmi Erdély szokásvilága között jól kimutatható. Különböző kó-
dok között olyan kombinatív kapcsolat, szerkezeti viszony jön létre, mely végül is 
lehetővé teszi az egyedi szokásesemény működését. E szokásesemény olyan rend-
szer, mely sajátosan jellemzi az adott település etnikumát, közösségszervezését, hie-
delemvilágát, hierarchiáját, egész társadalmát. 

Mint ahogy Erdély-szerte ismert, a szokások legjelentősebb részét a legények 
szervezik, úgy az elemzett karácsonyi bál szokáseseményében is a legények foglalják 
el a központi helyet úgy a szervezésben, mint az esemény lebonyolításában. A tele-
pülésen az egyházi év nagyobb ünnepein rendszerint bálokat szerveztek, de ilyen 
komplex és több szokáselemből összetevődő bálra csak karácsonykor került sor. 
A legényeknek a szokáseseményben betöltött központi szerepe visszavezethető az 
archaikus hiedelmekre, miszerint ők azok, kik mediátori szereppel rendelkeznek 
a transzcendens és a profán szféra között. A legények legnagyobb része tagja volt 
a Levente egyletnek, ami szoros közösséggé kovácsolta a falu fiatalságát, de talán 
ennél is nagyobb szerepet játszott a fonóházakban való esténkénti találkozás, szó-
rakozás. A legények voltak azok, akik a mezőgazdasági munkák jelentős részét vé-
gezték, és akiknek jogukban állt valamennyire már rendelkezni a család birtokával. 
Birtokukban állt mindaz az ismeret, ami a gazdálkodás körébe tartozott, és a konfir-
málás után egyre inkább beleszocializálódtak a közösségi élet komolyabb eseménye-
ibe.  Jól ismerhették a társadalmi igényeket és a faluközösség kapcsolatrendszerét.

A karácsonyi bál szervezésében csakis az adott fonóházhoz tartozó legények 
vehettek részt. Ők töltötték össze a bort, adták össze a pénzeiket a vágó megvásár-
lására, s ők fogadták meg a muzsikusokat is. A feldíszített vágóval való felvonuláson 
is csak legények vettek részt, kivétel jelentett a felkért borgazda, aki egy jó hírben 
lévő fiatal házasember volt. Tehát a szokásesemény megszervezői és lebonyolítói a 
legénytársadalom volt. 

Az esemény átruházó személyei közé sorolhatók a lányok, kik a legények irá-
nyításával elkészítették a hívogatópálcákat, és biztosították a szarvasmarhák feldíszí-
téséhez szükséges kellékeket (varrottas zsebkendők, papír stb.). A szokás vevői és 
célszemélyei a falu  teljes lakossága. A díszes felvonulásban és a versengésben a ka-
rácsonyra készülődő falu minden lakosa gyönyörködhetett, míg a bál célszemélyei a 
táncolni és mulatni szerető lakosság. A résztvevők egységesen ünnepi ruhát öltöttek 
magukra. Az önreprezentáció és a párválasztás helye volt a többnapos bál.

A szokásesemény helye rendszerint a publikus és a centrális tér.  A telepü-
lés utcáin zajlott az esemény reprezentatívabb része. A szokás jól strukturált úgy 
eseményelemekben, mint a térhasználatban. A szokás e szempontok szerint két 
jelentős részre tagolható: feldíszített szarvasmarhákkal való felvonulás és a köréje 
csoportosuló események, valamint a tulajdonképpeni bál. Az felvonuláshoz fűződő 
eseménysor karácsony szombatján zajlott, s ennek színhelyei a település utcái, te-
rei. A szokásnak ebben az elemében nem játszik szerepet a szakrális tér. Különösen 
a profán, világi terek nyernek jelentős szerepet, melynek jelentősége e szokás által 
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módosul. Az utcák és a terek központi helyeivé válnak az eseménynek, a rítusnak. 
Összegyűjti a falu lakosságát, ezáltal is erősítve az összetartozás és a kapcsolattartás 
jelentőségét. Kis túlzással a profán tér szakralizálódik a rítus által. 

Az idő is módosul. A karácsonyi keresztyén hit és szellemiség pogány népi 
szokással bővül. A feldíszített vágóval - az áldozati állattal - a legények körbejárják a 
falu utcáit és a szőlőhegybeli pincesort, ami arra enged következtetni, hogy ezáltal 
mindegy áldást és termékenységet varázsolnak a település lakosaira s a legfontosabb 
mezőgazdasági területre, a szőlőhegyre. A szokásesemény egy másik jelentős eleme 
a bál, melynek helyszíne a kibérelt lakóház. Itt figyelhető meg az a tény, hogy hogyan 
változik át a magánszféra publikus térré. Itt zajlik a táncos mulatság, mely helye az 
udvarlásnak, szórakozásnak és az időtöltésnek. A kölcsönös bállátogatás, a fiatalok 
térbeli elmozdulása biztosítja a homogenitást.

A karácsonyi bál jelképei kimondottan színesek. A központi helyet a szokáse-
semény jelképrendszerében a vágó foglalja el. A szarvasmarha a tulajdonképpeni 
rítus középpontja. A Szilágyságban a földművelés jelentős részét szarvasmarhával 
végezték a 20. század végéig, így hát nagy szerepe volt a gazdálkodásban, a megélhe-
tőség biztosításában, megteremtésében. Ez az oka talán annak, hogy szarvasmarha 
lesz a rituális cselekmény központja. Ahhoz, hogy a cselekmény teljes és színvona-
las legyen, a felvonultatott jószágnak kövérnek, egészségesnek kellett lennie. Ebben 
versenyeztek a falu utcái az összetalálkozáskor. A vágó szépségét és ünnepélyességét 
biztosították a különféle díszítmények, ornamensek. Érdekesnek vélem az elemek 
kapcsolódását, elsősorban azt, hogy a megvett szarvasmarhát miután megtisztították, 
borral mosták ki a farkát. A bor Sámsonban hatalmas kincs. Akinek jó bora van, és 
jelentős szőlőterülete, megbecsült ember. A bort elönteni a sámsoni szóhasználat-
ban bűn. Egyfajta szent ital nem csak a felszentelt úrvacsorai formájában. Az állat 
farkának borral való kimosása is a rítus emelkedettségét, szakralitását bizonyítja. 

A felvonultatott vágó és a bort húzó ökrök szarvait varratos zsebkendőkkel dí-
szítették. Ez a zsebkendő nem volt más, mint az a szerelmi ajándéktárgy, amit a 
leány ajándékozott az udvarló legénynek szerelmük jeléül, biztosítva a fiút arról, 
hogy akár kész hozzámenni feleségül. E két elem kapcsolódása is sajátos jelentésre 
utal. A szerelem és a lányság jelének, jelképes tárgyának a szarvasmarhák szarván 
való elhelyezése szintén termékenységvarázslásra enged következtetni a lányok és 
asszonyok tekintetében. 

Hangsúlyozottan nagy szerepe van a vizuális kódoknak. Nincsenek is példák 
olyan elemekre, amelyek titkosak, látástól óvottak lennének. A szokáselemek leg-
nagyobb része a reprezentációt is szolgálja. A versengés is e körül forog. A három 
sereg azért verseng, hogy bebizonyítsa a vágójuk tökéletességét, seregük díszessé-
gét, és nem utolsósorban a fogadott muzsikusok rátermettségét, mindegy biztosít-
va, és megelőlegezve ezzel a bál sikerességét, bőségét és alkalmasságát a karácsonyi 
szórakozásra, mulatásra. A bálon szintén nagy szerepet játszanak a vizuális kódok. 
Minden mulató ünnepi öltözetben jelenik meg, reprezentálva ezzel nemi és gazda-
sági hovatartozását, s a fiatalok biztosítva ezzel tetszetősségüket. 

A szöveges kódok is színesek. A szövegtípusok jelentős részét a kísérő szövegek 
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teszik ki, kevés számban van magyarázó és leíró szöveg. A kísérő szövegek közé so-
rolandók a felvonuláskor elhangzó kínálgató és hívogatószövegek. Azonban a legje-
lentősebb szöveg a tulajdonképpeni hívogatáskor hangzik el, aminek ideje karácsony 
másodnapjának hajnala. A hívogatóvers esztétikai értékkel bírt, amit egy helyi népi 
költő írt a legényeknek. A szöveg a karácsonyi történetet dolgozta fel, valamint a 
bálra vonatkozó információkat tartalmazta a hívogatás jellegzetes formuláival.

A szövegeken túl a szokás akusztikus kódokkal gazdag, ami elsősorban a szo-
kás mulatós, bálos jellegéből fakad. A felvonulást hangos nótaszó kíséri, a fogadott 
cigánymuzsikások zenélnek, a legények danolnak. Ugyancsak zenei kódokkal színes 
a négy napos báli mulatság. Nem zenei kódok is kísérik az eseményt, úgy mint az 
ostorcsattogtatás és a kurjantgatás. Az ostorcsattogtatással keltett zaj jellemző az át-
meneti időszakokban zajló szokásokra. Az idő manipulálását és a gonosz erők elűzé-
sét szolgálták, s nem utolsósorban a figyelemfelkeltést.

A kinezikus kódok között a legkiemelkedőbb a felvonulás, ami a látványossá-
got emelte, azonban ennek helyi megnevezése - a falu karikába járása – a körbejárás 
kultikus jelentőségére mutat, nem használva ezt más felvonulásokra.  A falu karikába 
járása által termékenységet, egészséget biztosíthattak. E szokás domináns kinezikus 
kódja a tánc, mely nem hordoz kultikus elemeket, inkább a mulatságok szórakozási 
körébe tartozik.

A karácsonyi bál e strukturált formája az archaikus termékenységvarázslás, és 
az időmanipulálás funkcióját töltötte be. Ezt bizonyítja a szarvasmarha felvonultatá-
sa, s az elemek, jelek kapcsolódása, rendszerbe forrása. Az agrármágiába gyökerező 
funkciónak jelentősége a szokás utolsó éveiben egyre inkább megszűnt, s a repre-
zentációra, a versengésre tevődött a hangsúly.   

A szokásnak másodsorban közösségszervező, kapcsolatfenntartó, identitást 
formáló funkciója volt. A szokás talán legdominánsabb funkciója az, hogy helyet, és 
időt teremt a fiatalok számára az ismerkedésre, a szórakozásra, udvarlásra és a pár-
kapcsolatok frissítésére. A bál az egész lakosság számára szórakozási alkalom, így e 
szokás funkciója köré tartozik, hogy alkalmat teremt a családok és az utcaközösségek 
közös szórakozására, kikapcsolódásra, családszervezésre, tervezésre. 

A karácsonyi bálnak jelentős szerepe van az önreprezentációban:a rátermett-
ség, talpraesettség, virgoncság bizonyítása főképp a legények körében.

A karácsonyi bál fentebb bemutatott formája a kollektivizálással teljesen meg-
szűnt ezzel is szegényítve a település népi kultúráját.

Hepehupa, 2012. 1.

Descrierea tradiţiei locale din Şamşud, având ca temă centrală sărbătoarea 
Crăciunului
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Actorul din Zalău cu renume internaţional

Alin Panc „se întoarce”
Este actor şi şi-a construit o carieră internaţională, jucând în filme celebre, 

cu actori renumiţi. A pornit de la Zalău şi iubeşte locurile în care şi-a trăit ado-
lescenţa. Alin Panc a revenit zilele acestea în Sălaj, ca invitat la Gala Premiilor 
Culturale Sălăjene, ediţia a doua.

A vrut să devină miliţian

Alin Panc s-a născut 
la Hunedoara, în 14 iunie 
1973. Cum familia Panc s-a 
mutat la Zalău, Alin a făcut 
aici şcoala, mai întâi genera-
la în Porolissum, apoi Liceul 
Teoretic, acum devenit Colegiul 
Naţional Silvania. Când era mic 
îşi dorea să fie miliţian, pentru 
că a asimilat întotdeauna  profe-
sia asta cu împărţirea dreptăţii, 
dorindu-se justiţiar ca orice co-
pil de vârsta lui. Apoi a vrut să 
se facă aviator -  idee la care a 
renunţat pentru că nu-i plăceau 
înălţimile. Cum s-a decis să se facă actor? A văzut în adolescenţă filmul „Liceeni”, 
i-a plăcut atât de mult încât s-a hotărât să facă actorie. „I-am văzut pe ăia cum se 
pupau în film şi mi-am zis: ce, eu nu pot s-o fac?”, îşi aminteşte Alin Panc, amu-
zat. Şi a plecat la Bucureşti, împreună cu Văru Săndel, să se facă actor. Şi i-a ieşit.

De la Nottara la Hollywood

S-a înscris la Academia de Teatru şi Film, unde a absolvit în 1996 la cla-
sa profesorului Alexandru Repan. A început, ca orice actor, să joace teatru la 
Nottara, Bulandra. Însă, încă din facultate a fost „racolat” în lumea filmului, de-

ana tuDoran
Graiul Sălajului
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butând în 1993 în „ Kira Kiralina” -  o producţie francezo-maghiară. Iar de atunci 
a jucat în multe filme, în special în producţii străine. Numai anul trecut a avut 11 
proiecte cinematografice, obţinând roluri în filme de box-office precum Ghost 
Rider - Spirit of Vengeance sau The Wolfman 2. Dacă ar fi să facă o contabilizare 
a filmelor în care a jucat, Alin Panc se poate mândri cu peste 30 de filme româ-
neşti şi străine, alături de mari actori români cum ar fi Adrian Pintea, Gheorghe 
Dinică, Florin Zamfirescu, Marin Moraru, dar şi cu mari vedete internaţionale 
dintre care amintim pe Demi Moore, Jean Claude van Damme, Nicholas Cage, 
Monica Belucci, Woody Harleson sau Cuba Gooding jr.

Lacrimi de iubire

Pentru publicul românesc, dar şi sălăjean, probabil este mult mai cunoscut 
din telenovelele în care a jucat. La televiziune a debutat în 2005, cu rolul lui 
Mihai din serialul „Lacrimi de iubire”. În 2006 apărea în rolul lui Feri Varga din 
„Daria, iubirea mea”, în 2007 în „Inimă de ţigan” în rolul lui Mircea. A mai jucat 
în „Îngeraşii” în anul 2008,  având rolul lui Justin Aliman, dar şi în serialul brita-
nic „Ecaterina cea Mare” (2005).

Primul site pentru scurtmetraje româneşti

Pentru că nu prea mai are timp să joace teatru şi pentru că iubeşte şi scurt-
metrajul, Alin Panc a demarat un proiect inedit în lumea filmului românesc, 
împreună cu prietenul şi partenerul său din mai multe filme -  Cristi Iacob. A 
început anul trecut cu un scurtmetraj „Interzis animalelor”, un proiect inde-
pendent care a avut mare succes. De aici, cei doi au gândit crearea unui site care 
să găzduiască scurtmetraje româneşti, filmuletz.ro. Aici, iubitorii de scurtmetra-
je pot urmări evoluţia celor două personaje întruchipate de Alin Panc şi Cristi 
Iacob, care sunt puşi în diferite situaţii, marcate de consumul de alcool. Deşi un 
proiect recent, seria de scurtmetraje a ajuns deja la episodul trei.

Avem şi noi supereroi

Cu toate că îi ocupă foarte mult timp cariera cinematografică, Alin Panc este 
implicat şi în  multe proiecte culturale, cu asociaţia pe care a fondat-o, Asociaţia 
pentru Promovarea Istoriei României. Iar cel mai important proiect demarat de 
el este cel de recuperare a eroilor românilor - Avem şi noi Supereroi. Pentru că a 
văzut că actuala generaţie de copii ştie tot mai puţin de Greuceanu sau de Mihai 
Viteazul, însă visează să devină Supermani, Spidermani sau alţi eroi de film şi 
benzi desenate, Alin Panc  a început o amplă campanie de promovare a valorilor 
naţionale. Aşa că îi transformă în supereroi pe Mihai Viteazul, Vlad Ţepeş sau 
Ştefan cel Mare şi vrea să producă benzi desenate cu poveştile istorice care au 
încântat copilăria generaţiilor dinainte de 1989. Şi mai vrea ceva Alin Panc -  să 
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pună în practică un proiect ambiţios şi cu mare impact asupra întregii culturi 
naţionale - înfiinţarea unui Muzeu Naţional al Dacilor.

13 Ianuarie 2012


Femeile nu au acces la scena 
politică sălăjeană

La patru luni înainte de alegerile locale, partidele politice sălăjene îşi fac calcule şi 
sondează electoratul pentru a vedea cine ar putea aduce cele mai multe voturi. Toate funcţiile 
de reprezentare locală sunt puse acum în joc, iar pentru ele vor intra în luptă  atât partide, 
cât şi oameni. Totuşi, în această cursă pentru funcţii locale, foarte puţine nume de femei îşi 
fac loc. Şi, surprinzător, deşi au o notorietate mare, femeile politice din Sălaj sunt mult mai 
controversate şi mai contestate decât colegii lor  de gen masculin.

Cel puţin la nivelul politicii sălăjene, primul eşalon politic este interzis fe-
meilor. Practic, nicio formaţiune politică - fie că e parlamentară, fie că e partid 
mic - nu are ca preşedinte o femeie. Nici măcar cea de-a doua poziţie în partid 
nu-i revine vreunei femei. Funcţiile cele mai importante din administraţia pu-
blică nu sunt accesibile femeilor, părând a avea exclusivitate doar bărbaţii - fun-
cţiile de prefect, primar al municipiului Zalău sau cea de preşedinte de Consiliu 
Judeţean, chiar şi cea de parlamentar - nu au fost ocupate niciodată de femei. 
Abia din 2004 încoace, funcţiile adjutante devin accesibile şi femeilor-politicieni:  
după alegerile locale din 2004, PD o promovează pe Onorica Abrudanu în fun-
cţia de viceprimar al municipiului Zalău, fiind prima femeie care ocupă o funcţie 
importantă la nivel de judeţ, după instaurarea democraţiei. În 2008, pe aceeaşi 
funcţie ajunge o altă femeie - Daniela Coţa de la PSD, în vreme ce Onorica 
Abrudanu este numită subprefect al judeţului - o altă funcţie interzisă până în 
acel moment pentru femeile din politica sălăjeană.

PDL - promotorul femeilor în politica judeţeană

Începând cu 2004, când Onorica Abrudanu a fost susţinută pentru funcţia 
de viceprimar, cele mai multe femei au ieşit în faţă sprijinite de PDL. Dar chiar 
dacă în 2009, Onorica Abrudanu a fost împinsă spre o poziţie apolitică -  cea de 
subprefect -  pare mai degrabă o scoatere a acesteia din scenă decât o promovare. 
Ceea ce este destul de ciudat, având în vedere că într-un sondaj al PDL efectuat 
pe municipiul Zalău Onorica Abrudanu se bucura de cea mai mare încredere, 
depăşindu-i pe toţi colegii de partid, începând cu Traian Băsescu, Emil Boc şi 
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continuând cu Lucian Bode sau Andreea Vass. La alegerile parlamentare din 2008 
am găsit-o candidând pentru Senat pe colegiul Zalău-Jibou, rezultatele obţinute 
atunci de ea, dar şi notorietatea de care se bucură, ar îndreptăţi-o la o candida-
tură mai importantă, candidatura pe un colegiu de deputaţi, fie pe Zalău, fie pe 
Jibou. Cu toate acestea, semnalele din PDL Sălaj sunt negative faţă de Onorica 
Abrudanu şi s-ar putea ca încă din vară să o vedem candidând independent. 

Andreea Paul-Vass este un alt nume care apare vehiculat când e vorba despre 
o candidatură importantă pe plan local. De la primăria Zalău la un colegiu de 
deputaţi (Zalău), uneori chiar şi la preşedinţia Consiliului Judeţean -  numele 
Andreei Vass apare peste tot. Este greu de crezut însă că pedeliştii sălăjeni vor 
risca să meargă pe mâna Andreei Vass, tocmai pentru că imaginea ei este legată de 
guvernarea Boc -  puternic erodată în ultimii ani. Ceea ce a făcut-o pe Vass să se 
impună în structurile interne ale organizaţiei judeţene - funcţiile de la capitală - 
devine în jocul electoral local balastul care atârnă greu. 

Tot PDL Sălaj a fost cel care a numit în funcţii executive cele mai multe 
femei. Începând cu 2004, de susţinerea PDL s-au bucurat Aurica Grec - Agenţia 
pentru Protecţia Mediului,  Daniela Biriş - ITM, Aurora Sabou - APIA, Anamaria 
Perneş - Casa de Pensii, sau Luminiţa Nemeş -  ITM. Specific PDL Sălaj este că 
nu le-a „abandonat” pe funcţia publică, ci le foloseşte din punct de vedere politic, 
putând oricând să le scoată în faţă dacă este cazul.

Andreea Vass -  caz atipic pentru Sălaj

Andreea Paul Vass a refuzat săptămâna trecută o numire ca ministru la 
Economie, fiind probabil cea mai importantă funcţie la care a avut o femeie din 
Sălaj posibilitatea să acceadă. Această propunere ar putea însemna un vârf pen-
tru aspiraţiile femeilor din politica sălăjeană, însă nu este aşa. Andreea Vass nu 
este o emanaţie a politicii locale spre centru, ci parcursul său este exact invers. 
Necunoscută ca politician sălăjean, Andreea Vass a venit spre Sălaj din funcţii 
oficiale obţinute la Bucureşti -  mai întâi consilier personal al premierului Emil 
Boc, apoi consilier de stat.  Din aceste poziţii s-a impus în organizaţia judeţeană, 
devenind anul trecut preşedintele Organizaţiei de Femei a PDL Sălaj, fiind cât pe 
ce să ajungă şi preşedinte la organizaţia naţională a femeilor pedeliste.

Femeile muncii din PSD Sălaj

În prima linie a PSD Sălaj o găsim doar pe  Daniela Coţa, al doilea viceprimar 
femeie al municipiului Zalău, care a reuşit să obţină şi funcţia de preşedinte al fe-
meilor din PSD Sălaj.  A ajuns viceprimar mai degrabă cu ajutorul liberalilor decât 
sprijinită de propriul său partid şi, la alegerile din acest an, este greu de crezut că 
va reuşi să-şi reobţină funcţia. Şi asta nu pentru că ar veni o altă femeie-politician 
din PSD, ci pentru că funcţia e atractivă pentru o seamă de pesedişti. Daniela Coţa 
nu a reuşit să adune un capital de imagine la fel ca al Onoricăi Abrudanu în cei 
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patru ani la Primăria Zalău. E greu de crezut că o femeie, indiferent cine este ace-
asta, poate obţine în PSD o funcţie mai importantă decât cea de viceprimar. Pentru 
că, uitându-ne în practica acestui partid la nivel judeţean, femeile nu lipsesc, însă 
sunt puse „la muncă”, respectiv pe funcţii de execuţie în domenii sensibile. Aici 
o avem pe Violeta Milaş -  şefa de la Protecţia Copilului sau pe Cristina Ciobanu 
-  consilier judeţean, care reuşesc să se menţină în eşalonul doi. Consilierul judeţe-
an Nicoliţa Matyas sau consilierul municipal Simona Trif sunt alte femei social-
democrate care, însă, par a fi trase pe tuşă de propriul partid.

Funcţii decorative pentru femeile liberale

Deşi ar trebui să fie, probabil, cel mai deschis partid către femei, PNL Sălaj 
pare mai degrabă un club exclusivist pentru bărbaţi, unde femeile au doar funcţii 
decorative. Niciuna dintre membrele acestui partid nu au notorietate sau impact 
public - indiferent dacă este pozitiv sau negativ. Poate de aceea, la primele alegeri 
ale femeilor liberale sălăjene a fost candidat unic Rodica Pop-Seling, cunoscută  
ca interpretă de muzică populară. Din păcate pentru liberali, deşi a trecut mai 
bine de un an de la alegeri, Rodica Pop-Seling a rămas tot artista de muzică popu-
lară, fără să fie asimilată funcţiei politice. Iar celelalte femei liberale sălăjene care 
au acces la o funcţie publică pot fi numărate pe degete -  Livia Chende, consili-
er judeţean, Liana Mănăilă, consilier local, sau Rodica Lazăr, primarul comunei 
Dragu. Din păcate, niciuna dintre femeile liberale nu reuşeşte să iasă în faţă, pe 
scena politică judeţeană. Cel puţin sub acest aspect, politica liberală este perfect 
compatibilă cu a celor de la PSD, ceea ce este un motiv în plus de funcţionare a 
USL-ul la nivelul judeţului.

UDMR - politica fără femei

În cazul UDMR-ului, căutarea de femei politice este şi mai simplă, pentru că nu 
există. Nu este o situaţie locală, ci una care se regăseşte la nivelul formaţiunii politice 
per ansamblu. Cine a auzit de vreo membră UDMR care să fie şi persoană publică? 
Şi în UDMR Sălaj, politica este apanajul bărbaţilor. Avem un primar la Boghiş - Ida 
Magdolna Marina şi un consilier judeţean - Irina Deneş, însă din punct de vedere po-
litic nu există. Ida Magdolna Marina  şi primarul liberal Rodica Lazăr sunt singurele 
femei care ocupă o poziţie administrativă de acest gen din Sălaj. De asemenea, Irina 
Deneş a fost singura femeie care a depus jurământul ca şi consilier judeţean încă de 
la şedinţa de constituire,  după alegerile din iunie 2008, restul colegelor sale venind 
ulterior, în locul unor colegi bărbaţi care au renunţat la post. 

La alegerile parlamentare din 2008, UDMR Sălaj a avut o tentativă timi-
dă de a promova o femeie în Parlament -  pe Irina Kovacs, directorul Liceului 
Reformat din Zalău, însă au renunţat rapid la ea.  În ceea ce priveşte funcţiile exe-
cutive -  UDMR Sălaj este la fel de perseverent şi-n cazul femeilor ca şi în cazul 
bărbaţilor -  imediat ce au avut posibilitatea negocierii unor posturi de directori 
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de deconcentrate, au negociat exact posturile pentru care aveau oameni pregătiţi 
- aşa că le-am regăsit pe funcţii pe Elisabeta Matolcsi la AJPS sau pe Erzsebet 
Csutak-Nagy la Garda de Mediu.

Alegerile locale din iunie

Pentru jumătate dintre partidele importante - cele din USL -  lucrurile 
deja sunt cunoscute în privinţa candidaturilor importante. Aici, nici preşedinţia 
Consiliului Judeţean şi nici Primăria Zalău nu pot fi atacate de o femeie. La fel 
stau lucrurile în UDMR -  aici foarte rar se schimbă candidaţii, pe care formaţi-
unea îi pregăteşte în timp. Singura „şansă” să avem candidaţi femei pentru cele 
două funcţii importante sunt la PDL. Pentru că oricum au posibilitate redusă să 
acceadă la cele două  poziţii, PDL poate să pună un candidat care „să-şi rupă gâ-
tul” sau pe care să-l promoveze acum în vederea alegerilor următoare. 

În ceea ce priveşte alegerile parlamentare, cel mai probabil o să găsim candi-
daţi-femei pe colegiile pe care partidele le consideră din start neeligibile.

Egalitatea de şanse din vorbe

Aproape toate partidele au cuprins în statutul propriu idei frumoase despre 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. După cum am văzut, acestea sunt doar 
vorbe la nivelul judeţului Sălaj, iar pe plan naţional lucrurile nu stau cu mult mai 
bine. Accesul greoi al femeilor la funcţii publice sau de conducere, fie în sistem 
public, fie în sistem privat, a devenit o preocupare importantă a agendei europe-
ne, însă lucrurile se mişcă destul de greu. La acest moment, doar 14 la sută din 
ambasadori, 9 la sută din decanii universitari, 3 la sută din preşedinţii marilor 
companii şi 2 la sută din miniştri sunt femei. Nici la remuneraţia după muncă 
lucrurile nu stau mai bine. În medie, în Uniunea Europeană, femeile câştigă cu 
2 euro mai puţin pe oră decât bărbaţii.

13 Februarie 2012


Un singur caz de violenţă în familie în şase luni

Soţii îşi bat nevestele „la negru”
Violenţa domestică în familiile sălăjene nu este o situaţie rar întâlnită, însă din păcate este 

un subiect tabu şi victimele păstrează tăcerea, chiar şi atunci când integritatea corporală şi chiar 
viaţa lor sunt puse în pericol. Deşi toată lumea vede sau cunoaşte cazuri de soţi agresaţi, nimeni 
nu ia poziţie, iar în statisticile oficiale sunt înregistrate foarte puţine situaţii de acest gen.  
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Potrivit datelor furnizate de Dorina Baboş, directorul DASC Zalău, de la 
începutul acestui an a fost înregistrat un singur caz la centrul de urgenţă, adică o 
singură femeie a avut curaj să meargă la centru ca să scape de agresiunea soţului. 
„A apelat la noi pentru că nu avea unde să stea şi am sprijinit-o timp de două 
săptămâni. A fost nevoie să apelăm şi la poliţie, pentru că soţul agresiv a urmărit
-o până la noi şi a continuat cu ameninţările. După două săptămâni, situaţia s-a 
ameliorat”, povesteşte Dorina Baboş. Faptul că o singură femeie a avut curaj să 
apeleze la singurul centru care o poate ajuta, spune multe. O concluzie simplă 
ar fi că nu sunt cazuri de violenţă domestică în Sălaj, ceea ce putem exclude din 
start. Astfel că explicaţia logică poate fi următoarea -  fie nu au curaj să mărturise-
ască ceea ce trăiesc, fie nu ştiu ce să facă pentru a scăpa. 

În Sălaj, nicio instituţie publică nu se ocupă cu  precădere de victimele vi-
olenţei domestice. La nivel de judeţ, victimele bătăilor primite în familie, se pot 
refugia la cele două centre, de la Zalău şi Cehu Silvaniei, unde li se oferă pat de 
locuit în adăpostul de noapte. Din fericire, în ultima vreme cazurile de urgenţă 
sunt primite indiferent de oră. În urmă cu câteva luni, arătam în Graiul Sălajului 
că femeile care sunt bătute de soţi trebuie să se grăbească  să ajungă la adăpostul 
de noapte din Zalău, pentru că după ora 19,00 nu se mai fac „cazări”. Ori, cutu-
ma celor care devin violenţi din cauza alcoolului îi „obligă” pe aceştia să-şi bată 
nevestele la orele serii, când se închid crâşmele şi se întorc acasă. 

Chiar dacă nu există un loc special organizat pentru victimele violenţei do-
mestice, la Zalău funcţionează un Centru de Urgenţă pentru persoanele aflate în 
situaţii de risc. Potrivit Dorinei Baboş, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială 
Comunitară din cadrul Primăriei Zalău, centrul de urgenţă funcţionează non-stop 
şi se adresează persoanele aflate în situaţii de risc, de la cele care sunt victimele unor 
fenomene meteorologice, la cele care şi-au pierdut casele în incendii. „Desigur, 
primim şi femei care sunt victime ale violenţei domestice, cărora le oferim asistenţă 
medicală, consiliere psihologică şi chiar consultanţă juridică”, spune Dorina Baboş.

Cum scapi de agresiune

Cele mai multe femei nu ştiu ce trebuie să facă în caz că sunt agresate de 
soţi sau de un alt membru al familiei. Însă, când totul devine insuportabil, trebuie 
să ia măsuri şi, în general, preferă să părăsească domiciliul, pentru a se proteja pe 
sine şi pe copii, acolo unde este cazul. „Primul lucru pe care l-am făcut, a fost să 
sun: la protecţia copilului, dar ei nu se ocupă cu violenţa în familie, apoi la poliţie. 
Am avut norocul că mi-am găsit chirie şi am reuşit să plec din casă, împreună cu 
copiii. Dar, la poliţie, dacă nu ai dovezi ale agresiunii, nu rezolvi nimic”, măr-
turiseşte Eliza M., victimă a abuzului unui soţ de care a scăpat doar prin divorţ. 
Pentru că teama de a nu avea unde locui, dacă fugi pur şi simplu de acasă din cau-
za bătăilor, este cea care le opreşte pe femei să iasă din această situaţie. De aceea,  
este foarte important de ştiut câteva lucruri elementare pentru a rezolva situaţia. 
Dacă eşti victima unui abuz verbal sau fizic, trebuie să îţi evaluezi mai întâi pro-
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pria situaţie - dacă lucrurile pot degenera şi dacă este pusă în discuţie integritatea 
ta corporală şi chiar viaţa. Apoi, trebuie să ştii că ai unde să pleci, într-un loc în 
care eşti în siguranţă şi unde ţi se oferă consultanţă - medicală, psihologică şi chiar 
juridică. Aşa că poţi apela pentru situaţii de urgenţă fie la adăpostul de  noapte, 
fie la centrul de urgenţă din cadrul DASC Zalău.  Dacă tu sau ceilalţi membri ai 
familiei sunteţi în pericol imediat, se recomandă un simplu apel la 112, însă acest 
lucru trebuie să fie făcut fără  ştirea agresorului, deoarece poate duce la creşterea 
violenţei. În cazul în care viaţa de familie este insuportabilă şi nu mai există cale 
de convieţuire paşnică, trebuie să ai curajul de a te separa de soţul violent şi chiar 
să divorţezi. Pentru că, până la urmă, divorţul nu este o ruşine, în comparaţie cu 
o viaţă trăită în abuzuri emoţionale şi fizice.

Ai grijă să fii agresat înainte de 10,30

Dacă eşti ghinionist şi trebuie să te adresezi Serviciului Judeţean de Medicină 
Legală Sălaj pentru eliberarea unui certificat medico-legal, prin care să faci dova-
da că ai fost agresat, s-ar putea să ai surprize neplăcute. La Centrul din Sălaj sunt 
doi medici legişti, care lucrează în schimburi şi care eliberează certificate după 
program. Cum este perioada concediilor, în aceste zile Centrul a funcţionat cu 
un singur medic, care a eliberat certificate medico-legale doar până la ora 10,30. 
În paginile Graiului am relatat, în cursul acestei săptămâni, două cazuri violente 
- cel al bătăii de la Ileanda şi cel al agresiunii produse asupra colegului nostru, ca-
meramanul Andrei Bejan. În ambele cazuri s-au solicitat certificate medico-lega-
le la Centrul Judeţean, însă după ora 10,30. Bineînţeles, nu s-au obţinut, pentru 
că nu era medic disponibil pentru eliberarea lor. Astfel că, victimele atacurilor 
violente trebuie să aibă grijă să fie agresate înainte de ora 10,30 a fiecărei zile lu-
crătoare, altfel pot avea surpriza să fie nevoite să aştepte alte 24 de ore până obţin 
certificatul.  Până atunci, o parte a urmelor de violenţă pot dispărea, iar în cazuri 
mai grave, cum ar fi violul, probele biologice pot să se degradeze.

20 iulie 2012
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Cât de jos poate ajunge USL?
O serie de sondaje, publicate de curând de IMAS, CCSB şi CSOP, chiar dacă 

au anumite date contradictorii, par să confirme un singur lucru: USL a intrat pe un 
trend descendent. În acest caz, fără nicio îndoială, asistăm la un efect de bumerang 
după tendinţa amplificată de decizia de suspendare a preşedintelui Traian Basescu.

În cel mai optimist scenariu, mai precis în sondajul CCSB – institut coor-
donat de familia Voiculescu, USL este cotată la 62 la sută din intenţiile de vot. Iar 
în scenariul cel mai pesimist, în sondajul CSOP – institut apropiat pedeliştilor, 
Uniunea pare să fi coborât deja la 50 de procente. Ca în toate celelalte cazuri si-
milare, adevărul este undeva la mijloc, însă întrebarea pe care ne-o punem toţi cei 
încă interesaţi de mediul politic este dacă USL va reuşi să obţină la scrutinul din 
decembrie jumătate plus unu din mandate. Altfel…

Încă de la apariţia sa pe scena politică, majoritatea politologilor anticipau dispa-
riţia USL, ca viitor rezultat al neînţelegerilor privind candidaturile la alegerile locale 
şi-apoi, desigur, din cauza discrepanţei ideologice dintre PSD şi PNL. Dacă USL nu 
s-a rupt după alegerile locale, cu toate că şi pe plan local se pot observa câteva discre-
panţe între cele două partide încă din acea perioadă, ipoteza lansată de politologi în 
urmă cu câteva luni are toate şansele să se confirme imediat după parlamentare.

Fără doar şi poate, eşecul demiterii lui Traian Băsescu macină USL. Liberalii 
rămân supăraţi că pesediştii nu au mers până la capăt cu „aranjarea” cvorumu-
lui la referendum, în timp ce social-democraţii cred că Antonescu s-a comportat 
iresponsabil pe perioada interimatului. Nu doar pesediştii au o problemă cu Crin 
Antonescu, tensiunile din interiorul PNL reprezintând un alt pericol care ameni-
nţă majoritatea ţintită de USL. Astfel că tot mai multe voci din rândul liberalilor 
îşi exprimă în ultimul timp nemulţumirea faţă de liderul PNL. Cum la nivelul 
partidului nu s-a format încă o masă critică pentru îndepărtarea fostului preşedinte 
interimar, era de aşteptat ca nemulţumiţii să fie primii marginalizaţi la împărţirea 
colegiilor cu riscul transferului acestora la alte partide. Chiar dacă liberalii sălă-
jeni sunt susţinători declaraţi ai fostului lider liberal Călin Popesu Tăriceanu, la 
„repartiţie”, au obţinut o serie de candidaturi în colegii în care au şanse destul de 
mari să obţină unul sau două fotolii de parlamentari. Într-un judeţ în care PSD a 
făcut jocurile în ultimii ani, pentru urmaşii lui Ion Iliescu, acest lucru este similar 
cu o lovitură de baros în plex. Bineînţeles că social-democraţii lui Tiberiu Marc se 
aşteptau la o reiterare a situaţiei în care a fost numit reprezentantul Guvernului în 

oLivian văDan
Magazin Sălăjean



Anuarul presei sălăjene 2012 • 173

Sălaj, când fără niciun fel de menajament le-au „suflat” de sub nas colegilor pene-
lişti fotoliul de prefect. De această dată, împărţirea candidaturilor USL pe colegiile 
eligibile s-a făcut „nemţeşte”, adică jumătate la jumătate.

Cu riscul să mă repet, deşi am mai spus-o şi cu alte ocazii, astăzi, nimeni nu 
mai crede în alianţe. Nici măcar cei care le creează. Cu atât mai puţin noi, pălmaşii. 
Şi, până la urmă, de ce am crede în ceva ce nu există?

1 octombrie 2012


Războiul lor, paguba noastră
S-au terminat protestele de stradă, la fel şi alegerile locale, de câteva luni avem 

un nou guvern, referendumul s-a încheiat şi el, ca de altfel şi concediile, avem în 
sfârşit şi preşedinte, însă ce folos? Urmările acestor bătălii se resimt în nivelul de 
trai al românilor de rând. Chiar dacă o stare de presupusă acalmie pare să fi pus 
stăpânire peste România, lucrurile nu stau deloc întocmai. Cel puţin din punct de 
vedere economic.

Cu toate că, în ultima perioadă, a dat semne de redresare, cursul de schimb s-a 
deteriorat masiv de la începutul anului şi până în prezent. De acest schimb depind 
ratele românilor cu credite în valută, dar şi preţurile unor mărfuri vitale, cum ar fi 
combustibilii, produsele de import, facturile la la telefon, casele sau autovehiculele. 
Sigur, am putea spune că în toată această ecuaţie există şi câştigători, în speţă expor-
tatorii. Însă, din păcate, nu este aşa. Avantajul obţinut de aceştia este anulat de faptul 
că ei sunt nevoiţi să se aprovizioneze cu mărfuri din import exprimate în tot euro.

Să ne amintim de evenimentele majore care au marcat acest an, de la mişcările 
sociale de stradă din ianuarie, schimbarea Guvernelor Boc şi Ungureanu, suspenda-
rea preşedintelui Traian Băsescu, precedat de Referendum. Toate aceste evenimente 
au fost percepute de investitori ca fiind periculoase, situaţie reliefată de altfel imediat 
de dezastrul înregistrat în raportul leu-euro.

Chiar dacă a făcut o caracterizare destul de plastică a stării de fapt, referindu-se 
desigur la scandalurile de pe scena politică, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, 
a avut perfectă dreptate când a spus sec că „gura bate fundul, şi îl bate rău de tot”. 
Intervenţia guvernatorului a fost una cât se poate de tranşantă pentru un individ 
echilibrat ca Mugur Isărescu, însă a fost şi o situaţie rar întâlnită la un astfel de nivel. 
Ea ascunde însă atât neputinţa celor de la BNR, cât şi a noastră, a „prostimii”, în faţa 
acţiunilor distructive ale politicienilor, fie ei la opoziţie sau la putere.

Până la urmă, concluzia pare a fi una destul de clară, dacă mai poate fi ceva clar 
în ţara asta. Dacă războiul de pe scena politică nu încetează, dacă ei, politrucii, nu 
se aşază la masa negocierilor pentru a găsi o cale de rezolvare a problemelor, atunci 
vom avea de suferit cu toţii. Ce-i drept, mai mult noi, decât ei.
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Până la urmă, dacă nu ne facem temele, nu oprim lupta politică şi nu încercăm 
să oferim lumii o altă faţă a ţării, vom fi penalizaţi extrem de dur. În acelaşi timp, 
observăm cu tristeţe că niciunul dintre cei răspunzători, fără nicio excepţie, nu va 
plăti pentru răul făcut. O realitate cu care trebuie să ne obişnuim?

4 septembrie 2012


Departe de adevăr
În urmă cu câţiva ani, când se cânta prohodul CDR, aveam convingerea 

că alianţele electorale nu vor mai avea vreun viitor. Doar că, după 2000, „căsă-
toriile” politice au revenit rapid la modă. Mai degrabă din interes, decât pentru 
binele ţării, aceste legături au „crăpat” la fel de spectaculos precum au şi apărut 
pe scena politică. A apărut mai întâi Alianţa DA, care a supravieţuit doar vreo doi 
ani. Acum se manifestă acest simulacru de USL, ce se confruntă deja cu primele 
frământări serioase. La alegerile din toamnă, va apărea, cel mai probabil, o altă 
alianţă, şi anume una de centru-dreapta. Sunt sigur că şi această construcţie poli-
tică va avea soartă cu cea a CDR, a Alianţei DA şi, bineînţeles, cu fatumul USL.

S-ar putea spune că unul dintre avantajele unei alianţe electorale este acela de 
a asigura o bază mai bogată de selecţie a unor cadre de valoare. Atâta tot că situaţia 
ultimilor ani prezintă o stare de fapt taman pe dos faţă de ceea ce se crede! Cu mici 
excepţii, cine va trece în revistă lista cu majoritatea reprezentanţilor noştri politici, 
aciuaţi pe la Bucureşti ori în administraţia locală, va resimţi o cumplită dezamăgire. 
De obicei, regula se respectă peste tot. În locul specialiştilor promişi, locuri impor-
tante în administraţie sunt ocupate de tinerei neputincioşi sau de bătrâni închistaţi 
la minte, cu apucături comunisto-iredentiste. Toţi aceştia gravitează în jurul unui 
individ sau a unor grupuri de indivizi, cu care urmează să aibe o relaţie de vasalitate, 
ce-şi produce efectele neîntârziat. Pe acest schelet este construită aproape întreaga 
politică românească. Astfel, din cauza unor interese, sunt blocate cam toate proiec-
tele de anvergură, care necesită răbdare, competenţă şi colaborare. Cu toate acestea, 
nimeni şi nimic nu atentează la averile lor, a politicienilor. Dimpotrivă, într-un sin-
gur mandat, orice „expert” va prinde suficient cheag pentru a trăi binişor tot restul 
vieţii. Asta dacă nu revine pe acelaşi fotoliu, caz în care pretenţiile sale vor creşte 
exponenţial cu durata funcţiei. Nu vor creşte însă rezultatele!

Ei bine, pornind de la toate aceste constatări, mai mult sau mai puţin banale, 
însă foarte vizibile pentru orice muritor de rând, atât USL, cât şi viitoarea alianţă 
de centru-dreapta, sunt obligate să se comporte altfel. Atât pentru a avea succes, 
cât şi pentru a căpăta respectul electoratului. Atât cât a mai rămas din el.

20 septembrie 2012
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Bucată cu bucată ne dăm ţara 
pe mâna străinilor

Cu toate că a existat şi încă mai există o blocare a accesului străinilor la 
achiziţia de terenuri până la sfârşitul lui 2013, peste 7 la sută din terenurile agri-
cole de pe plaiurile mioritice au fost deja vândute străinilor. A fost suficient ca 
un coate fripte-maţe goale din nu ştiu care parte a lumii să-şi înfiinţeze un SRL 
în România şi hop i s-au deschis toate drumurile către cumpărarea de pământ 
românesc. Din păcate mulţi dintre aceşti venetici nu-şi lucrează terenurile şi se 
mulţumesc că beneficiază de subvenţiile pe suprafaţă din fondurile europene. 
Cei care totuşi îşi lucrează terenul, ca de pildă două firme elveţiene ce au înfiinţat 
culturi bio, trimit producţia în ţara lor. Românul, în afară de o brumă de crăiţari 
din vânzare nu s-a ales cu nimic.

Din 2014 piaţa funciară este liberă

Începând cu anul 2014 lucrurile se schimbă. Piaţa terenurilor agricole pentru 
străini nu mai are nici  o oprelişte. Terenul în România este foarte ieftin. Cu toate 
acestea românii nu-şi permit la ora actuală să-l cumpere şi să investească. Ori pen-
tru străini terenul este foarte acceptabil, foarte accesibil. Oricine are bani poate să 
cumpere teren agricol în România. Asta ne-am făcut-o noi cu mâna noastră. Atunci 
în 2007, la aderarea la Uniunea Europeană. Vasile Puşcaş, din Surduc- Sălaj de loc, 
negociatorul şef, a făcut marea greşeală că s-a angajat prin tratatul de aderare ca în-
cepând cu 2014 să deschidă piaţa terenurilor agricole pentru străini. Asta înseamnă 
că străinii ne vor invada, ne vor ispiti cu banii lor, devastaţi fiind de sărăcie, şi nu ne 
vor permite nici măcar să trecem cu pasul peste moşiile lor.

Şanse mici pentru modificarea tratatului de aderare

Noul ministru al Agriculturii, Stelian Fuia s-a trezit parcă dintr-un vis urât. 
El  spunea miercuri că terenurile agricole trebuie „să rămână în mâna românilor 
şi după 2013”, însă sunt slabe şanse să fie modificat tratatul care permite blocarea 
accesului străinilor la achiziţii de terenuri doar până la sfârşitul lui 2013. „La ora 
actuală, recunoaşte Fuia, este foarte greu să modifici tratatul de aderare. Vom de-

vioreL varGa
Graiul Sălajului
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pune demersurile, dar trebuie să fim realişti că şansele de a obţine o modificare a 
tratatului sunt foarte mici”, a adăugat ministrul.

Liber la cumpărare de teren

Aşadar începând cu 2014 orice străin, persoană fizică, va putea cumpăra te-
ren agricol în România. Nu va mai fi nevoie să-şi înjghebeze un S.R.L. pentru a 
achiziţiona pământul românesc. E firească această goană după terenuri agricole 
pentru că la noi pământul este de 10 ori mai ieftin decât în Vest şi de 50 de ori mai 
ieftin decât în Olanda. Şi o să-i pună atunci străinul pe foştii proprietari la muncă 
cu ziua, producţia va merge la export, iar românul o va importa la preţ dublu. 
Trist este că nu numai terenurile agricole sunt râvnite de străini, ci şi pădurile. 
Nici măcar ciuperci nu o să ţi se permită să culegi din pădurea înstrăinată. Dacă 
statul nu intervine, şi semne nu sunt că ar face-o, ne vom vinde ţara bucată cu 
bucată, hectar cu hectar. Cum de fapt am şi început.

12 Martie 2012 


În Sălaj, răscolind ungherele timpului

Şi la Prodăneşti s-a născut veşnicia
Cureaua negricioasă de 

asfalt şerpuieşte preţ de vreo 
patru kilometri printre casele 
înşirate la marginea ei, par-
că nemulţumită că oamenii 
şi-au aşezat locuinţele atât de 
aproape de inima drumului. 
Oamenii aceia din Prodăneşti 
care doar de vreo  sută şi ceva 
de ani au venit la drumul de 
ţară. Până atunci  îşi duceau 
viaţa, ferindu-se din calea nă-
vălitorilor, departe de vatra satului de azi, pe un platou numit Poduri. Doar câ-
teva familii care locuiau în bordeie şi mai apoi în case de cârpici învelite cu paie 
alcătuiau comunitatea. Erau neamuri de-ale lui Prodan, vânătorul care a reuşit să 
răpună ursul cu săgeţi şi care n-a mai plecat din zonă. De fapt prima atestare do-
cumentară a localităţii datează din anul 1475.Acolo, nu departe de Poduri, pentru 
a se pune bine cu Divinitatea, mâna aceea de oameni a înălţat o biserică. Tocmai 
în vârf de deal. Asta prin anul 1650 . I-au dat şi numele neînfricatului mucenic 
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care a ucis balaurul, „Sfântul Gheorghe”. Turla ei străpungea cerul şi toată lumea 
se minuna  de priceperea şi măiestria meşterului anonim. Asta până în urmă cu 
un deceniu. Declarată fiind monument istoric, biserica de lemn din Prodăneşti 
a fost restaurată de către meşteri din Maramureş, de la firma „Taina lemnului” 
Degeaba au încercat lemnarii maramureşeni să redea fidel ceea ce a fost înălţat în 
anul 1650. N-au reuşit decât parţial. Turnul actual are doar trei sferturi din înă-
lţimea turnului original. Dar e bine şi aşa, zic sătenii. Probabil că Cel de Sus s-a 
mutat şi el mai aproape de teluric şi nu era necesar un turn atât de înalt.

Înainte de colectivizare, locuitorii satului Prodăneşti scormoneau ţărâna. pe 
Valea Oaşii, pe Poduri, la Cornul Dealului, După Oarzănă. Scormoneau ţărâna 
şi îşi amăgeau existenţa cu puţinul rod al pământului, pe care cu sudoarea fru-
nţii îl obţineau. Apoi a venit cooperativizarea. După ce un an de zile au stat în 
sat activiştii de partid, pentru a-i „lămuri” pe ţărani despre avantajele folosirii 
pământului în comun, oamenii s-au înscris „de bună voie şi nesiliţi de nimeni” 
în gospodăria colectivă. La începuturi doar cei săraci s-au înscris, care nu aveau 
nici vite, nici pământ, un fel de proletari agricoli. Apoi au cedat şi mijlocaşii şi cei 
înstăriţi presiunii tovărăşeşti. Ionul Nuţii, Gusti lui Gabor, Simionul lui Găvrilă  
şi încă vreo cinci capi de familie, au plecat, de frica colectivului, pe şantierele din 
ţară, Baia Mare, Hunedoara, Teliuc şi nu s-au mai întors decât la vârsta pensionă-
rii. Asta nu înseamnă că tovarăşii nu le-au luat pământul.

Comunism prost şi capitalism sărac

Începuturile colectivizării în Prodăneşti şi aiurea au fost promiţătoare. În 
satul aşezat pe malul stâng al Văii Agrijului s-a închegat un nucleu de agricultori 
care doreau cu adevărat ca aşezarea să prospere. Incet, încet plugul cu cai şi cu boi 
a fost înlocuit cu cel tras de tractor. Au început să se aplice tehnologii cât de cât 
moderne într-ale întoarcerii brazdei. CAP-ul din Prodăneşti avea o fermă zoo-
tehnică, crescătorie de iepuri, de gâşte, turme de oi, peste 400 de vaci, cazane de 
ţuică. Un metru pătrat de pământ nu rămânea nelucrat. {in minte cum tractorul 
trăgea două remorci încărcate cu grâne aurii, de acolo din Şes, ori de pe Luncă. 
Carele încărcate cu cartofi de pe Valea Oaşii ori de pe Poduri scârţîiau îndurerate 
de atâta povară. Pătulele gemeau de greutatea ştiuleţilor. Avea colectivul, aveau şi 
oamenii. Asta până într-o zi când mai marelui ţării din acea vreme i-a venit ideea 
de a plăti datoriile externe cu produse agricole. Din acel moment totul s-a dus 
de râpă. Norma nu mai era plătită, lotul ajutător s-a redus de la 30 de ari la 15 
ari, pâinea a început să se dea pe cartelă. Şi uite aşa s-a ajuns la ...răzmeriţă. După 
‘89, chiar dacă entuziasmul i-a cuprins pe mulţi ţărani, neputinţa financiară, lipsa 
mijloacelor de producţie au făcut ca mari suprafeţe de teren din hotarul satului 
Prodăneşti să rămână pustiite. De fapt, nici forţă de muncă nu prea există. Tinerii 
au migrat care încotro, iar cei bătrâni nu mai pot face faţă ţărânei. 

Din 104 fumuri, câte are aşezarea, vreo cinci case sunt părăsite. Cei bătrâni 
s-au dus, tinerii întârzie să se întoarcă. Şi la ce s-ar întoarce? Cariera de calcar în 
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care cu două decenii în urmă îşi câştigau pâinea cea de toate zilele 80 de „pietrari” 
aproape că nu mai există. Dealul care însemna var şi ciment şi piatră pentru fun-
daţii este năpădit de buruieni. Nici navetele care transportau muncitorii la marile 
unităţi industriale din Zalău ori Jibou nu mai trec prin  Prodăneşti. Niciuna. Şi 
erau 11 pe zi. Hotarul satului este cultivat cam în proporţie de 60 la sută. N-au 
ţăranii bani pentru lucrări agricole şi apoi ţiganii le fură aproape întreaga recoltă. 
Actualul primar Eugen Terec a promis, înainte de alegerile locale, că îi va evacua 
pe ţigani de pe păşunea Lupoii, pe cei care prăduiesc culturile. S-a lăudat că are, în 
acest sens, şi hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Praf în ochi. Ţiganii 
îşi văd de ciorditul lor, primarul de ale lui. Şi ţăranii se aleg cu paguba.

Acum 100 de ani

„Prodăneşti (ung. Prodanfalva, pretura Zalăului) este sat mic, aşezat în par-
tea dinspre răsărit a comitatului; locuitorii vechi au fost mare parte iobagi

Are 50 de fumuri, cu 316 suflete de religiune gr. cat Biserica este din lemn 
şi nu i se ştie anul edificării. Şcoala confesională are învăţător calificat, cu salar de 
800 cor., din care statul plăteşte 720. Copii de şcoală sun 32, iar în cea de repe-
tiţiune 16.

Adulţi ştiutori de carte abia aflăm 23. Hotarul are 500 de jugăre, din cari 450 
sunt ale românilor. Alegători sunt 40, dintre cari 15 ştiu ceti şi scrie româneşte, 
iar 10 şi ungureşte”

10 septembrie 2012


Un produs de care suntem mândri, dar pe care nu-l putem pune pe piaţă

Barroso şi Merkel au băut 
pălincă de la Meseşenii de Jos

După cum se ştie, începând de ieri se desfăşoară la Bucureşti Congresul 
Partidului Popular European. Marţi seara, UDMR a fost în postura de gazdă la 
cina organizată în cinstea liderilor PPE, într-un restaurant din centrul capitalei. 
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care în urmă cu două săptămâni a poposit 
în urbea de sub Meseş, a declarat că a adus personal, din Transilvania, din Sălaj, o 
pălincă foarte bună pentru cina cu liderii PPE. Surse din cadrul UDMR care au 
participat direct la cină afirmau că atât cancelarul german Angela Merkel, cât şi 
preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, ori actualul lider al PPE, 
Wilfried Martens, au fost încântaţi de licoarea care face şi ţine mărgele, extrasă din 
prunele bistriţe de pe plaiuri silvane. Aţi ghicit, este vorba despre binecuvântata 
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noastră pălincă de prune, care deschide toate uşile instituţiilor naţionale şi, mai 
nou, şi europene. Cum spuneam, pălinca de Sălaj a fost lăudată de vârfurile popu-
larilor europeni. Numai că ei şi oricare alt cetăţean din România sau comunitatea 
europeană n-au posibilitatea de a cumpăra legal acest produs pentru simplul fapt 
că el nu există pe rafturile magazinelor din Sălaj şi din ţară. În schimb, la negru...

În ziua în care liderii PPE degustau încântaţi pălinca de Sălaj, la Bucureşti, 
în faţa Ministerului Agriculturii, se aflau reprezentanţi ai Federaţiei Naţionale a 
Producătorilor de Pălincă Naturală  din Nord Vestul României, pentru a discuta 
cu mai marii instituţiei  despre includerea pălincii pe lista produselor tradiţionale 
şi retragerea ei de pe lista băuturilor spirtoase. De ce se cere acest lucru? Pentru 
ca taxarea să fie mai puţin complicată şi să permită comercializarea legală a bău-
turilor obţinute prin fierberea şi distilarea fructelor. În Sălaj sunt 115 producători 
autorizaţi şi tot pe atâţia neautorizaţi, după spusele lui Grigore Ardelean, preşe-
dintele Asociaţiei Producătorilor de Pălincă Naturală din Sălaj. Cei autorizaţi, 
bineînţeles, au dreptul să producă rachiuri din fructe pentru consum propriu,în 
cantitatea de până la 50 de litri, care este neaccizată. Peste 50 de litri, indiferent 
de cantitate, pălinca este accizată cu 13 lei pe litru. Legal nu se poate vinde, pen-
tru că în Sălaj nu există antrepozit fiscal. Proprietarii de cazane nu au voie să 
producă şi pentru alţi pomicultori, pentru că le este interzis să presteze servicii. 
Transformarea pălinciilor în antrepozite fiscale este aproape imposibilă ca urmare 
a cheltuielilor împovărătoare care trebuie făcute de către deţinătorii de cazane 
pentru a răspunde acelor recomandări şi norme impuse de Uniunea Europeană.

De-ar şti Barroso...

Cu certitudine, preşedintele CE, Jose Manuel Barroso nu cunoaşte chinurile 
facerii pălincii de Sălaj şi nici nu ştie greutăţile prin care trec pălincarii. După un deţ 
sau două, zic martori oculari, că Barroso s-ar fi îmbujorat şi n-ar mai fi contenit cu 
laudele. Nu cred că preşedintele CE ştie prea bine unde se află Meseşenii de Jos, 
satul de unde a provenit pălinca pentru cina liderilor populari. Şi apoi, bănuiesc 
că nici nu-l cunoaşte pe Sereş Arpad, (fratele deputatului Sereş Denes), cel care 
a donat pălinca la UDMR Sălaj pentru protocol, de unde a ajuns în sacoşele lui 
Kelemen Hunor şi apoi pe gâtul lui Barroso, al doamnei Merkel şi al lui Martens. 
Şi cred că nici unul dintre ei nu ştie că pălinca a fost fabricată acum cinci ani şi a 
fost ţinută în butoi de dud. Important e că le-a plăcut şi a fost lăudată fără rezerve. 
Aşadar, străinii şi în cazul de faţă nu orice străini, sunt încântaţi de un produs româ-
nesc care a făcut multă vâlvă în jurul lui - pălinca de Sălaj. Din păcate, legislaţia în 
vigoare îngrădeşte comercializarea pălincii şi prin urmare promovarea ei . E necesar 
să vină străinii de peste mări şi ţări să-i descopere tăria şi aromele şi vechimea ca să 
poată deveni un brand românesc de succes. Că aşa-i la noi..

18 octombrie 2012
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Vreau (prea multe)
Vreau să merg în concediu, în ţara mea, pe drumuri fără gropi, pe şosele 

întreţinute, fără ca la întoarcere să fiu nevoită să-mi bag maşina în service. 
Vreau servicii medicale corespunzătoare cotizaţiilor pe care le fac de atâţia 

ani. Nu mai vreau să-mi cumpăr medicamente pe care spitalele ar trebui să le 
aibă pe stoc, nici pansament, nici seringi. Şi nu vreau să fiu obligată să port bo-
toşei de un leu ca să nu aduc microbi într-o unitate spitalicească îmbibată în 
praful specific unui şantier.

Vreau ca atunci când am treabă într-o instituţie publică să fiu tratată cu ama-
bilitate, să trebuiască să aştept până ce funcţionarul îşi termină bârfele cu colegul 
de birou, să nu mi se răspundă cu jumătate de gură şi nici să fiu obligată să inhalez 
fumul lor de ţigară. Vreau să completez mai puţină hârţogărie pentru un nimic.

Vreau respect din partea comercianţilor, îmi vreau restul în bani, nu în 
gume de mestecat, acadele ori plicuri de zahăr aruncate sub nas.

Vreau ca la restaurant să apuc să ma aşez la masă şi să arunc un ochi peste 
meniu, înainte ca ospătarul să mă întrebe sictirit ce comand.

Vreau să mă plimb fără să fiu asaltată de cerşetori. Vreau spaţii de joacă, care 
să nu reprezinte un pericol pentru copilul meu.

Vreau ca autobuzul şi trenul să vină la timp în staţie. Vreau locuri de parca-
re. Vreau trotuare neocupate de maşini.

Vreau creşe şi grădiniţe unde meniul copiilor să nu cuprindă pateu, brânză 
topită şi alte mizerii.

Vreau un sistem de învăţământ în care nu se inventează reguli noi doar de 
dragul schimbării, unde clasa zero nu apare peste noapte şi dispare imediat ce a 
dat totul peste cap.

Nu mai vreau să fiu jecmănită de stat!
Poate m-am uitat la prea multe filme şi de-acolo atâtea aşteptările mele atât 

de mari de la lumea din jurul meu. Poate resemnarea este singura soluţie pe care 
o mai am la dispoziţie. Adică să mă împac cu gândul că „asta este”, că „ăştia sun-
tem” şi că „atâta putem”. Poate cu o astfel de atitudine n-aş mai atenta la sănătatea 
mea emoţională.

19 octombrie 2012

anDreea viLcovschi
Magazin Sălăjean
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Până ce autorităţile rezolvă problema Uzinei Electrice,

Copiii îndură frigul în şcolile şi 
grădiniţele din Zalău

Autorităţile municipale se căznesc de ceva vreme să rezolve problema 
Uzinei Electrice şi a preluării, de către aceasta, a serviciului de distribuţie a agen-
tului termic. În tot acest timp, copiii zgribulesc în instituţiile de învăţământ.

Oficialii Uzinei Electrice nu pot avansa o dată precisă de la care şcolile 
şi grădiniţele din municipiu vor beneficia de căldură, întrucât nu au fost so-
luţionate aspectele birocratice. Abia în şedinţa de Consiliu Local de luni, aleşii 
au de gând să finalizeze retragerea gestiunii serviciului public de alimentare 
centralizată cu energie termică, activităţile de transport, distribuţie şi furniza-
re din favoarea E-Star ZA Distriterm şi să atribuie serviciul Uzinei Electrice. 
Acest lucru, susţine primarul Radu Căpîlnaşiu, nu a fost posibil mai repede, 
din cauza neînţelegerilor dintre municipalitate şi E-Star. Mai exact, compania 
maghiară, care a cerut rezilierea contactului încheiat cu autorităţile locale, nu 
este de acord să plătească despăgubiri municipalităţii.

Uzina a angajat 23 de disponibilizaţi

Potrivit legii în vigoare, furnizarea agentului termic este obligatorie în con-
diţiile în care, trei nopţi consecutiv, temperatura coboară sub 10 grade. Directorul 
Uzinei Electrice Zalău, Viorel Marian, susţine că acest lucru nu s-a întâmplat 
în municipiu, deşi mercurul din termometre îl contrazice. Ba mai mult, spune 
Marian, prognoza pe săptămâna viitoare indică temperaturi mari, ce vor depăşi 10-
12 grade pe timp de noapte. Oficialul UE Zalău a omis să ia în calcul prognoza 
pentru zilele imediat următoare, potrivit căreia, minimele se vor apropia de 4 grade.

În schimb, directorul recunoaşte că „şi dacă am vrea să dăm drumul la 
căldură, nu am putea”, în condiţiile în care reţeaua a fost dată în concesiune 
Distritermului, iar acum trebuie predată uzinei.

Până va intra în pâine, Uzina Electrică face unele pregătiri, care să-i permită 
să reia furnizarea căldurii. Astfel, organigrama s-a îmbogăţit cu 23 de lucrători, 
selectaţi din personalul disponibilizat  la momentul în care E-Star a pătruns pe 
piaţa locală. În momentul de faţă, UE Zalău numără 89 de salariaţi.

Reţea sever avariată

„Dacă formalităţile decurg normal, am putea porni căldura de la mijlocul 
săptămânii viitoare”, mai spune Marian. Acelaşi termen l-a înaintat şi primarul 
Radu Căpîlnaşiu, care dă asigurări că furnizarea agentului termic se va face înain-
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te ca problemele juridice să fie soluţionate: „Ştiu că temperaturile au coborât 
noaptea sub 10 grade şi că ar fi trebuit să pornim căldura, dar problemele de ordin 
juridic ne-au pus beţe în roate. În aceste zile vom purta discuţii cu factorii impli-
caţi pentru a soluţiona problema cât mai repede. Uzina va da drumul la căldură, 
probabil, săptămâna viitoare, iar acest lucru se va întâmpla chiar dacă aspectele 
juridice nu vor fi lămurite”.

Înainte de a relua furnizarea agentului termic, lucrătorii UE Zalău trebuie, 
însă, să verifice situaţia reţelelor secundare, să umple conductele, să facă probele 
de presiune şi eventualele reparaţii necesare. Toate acestea necesită timp, pentru 
că doar umplerea conductelor durează două zile. În plus, în unele zone, reţeaua 
este complet distrusă, întrucât E-Star nu s-a preocupat de întreţinerea reţelei. Dat 
fiind acest lucru, pare greu de crezut intenţiile oficialilor se vor concretiza.

Copii înfofoliţi

Până atunci, însă, copiii zgribulesc în instituţiile de învăţământ. „Copilul 
meu are palmele şi tălpile sloi de fiecare dată când îl iau de la cămin. Este revol-
tător ce se întâmplă! Din toată afacerea asta neinspirată, copiii noştri sunt cei care 
au de suferit”, ne spune cu indignare o mămică.

În unele grădiniţe din municipiu, personalul s-a văzut nevoit să apeleze la 
caloriferele electrice, de teamă ca micuţii să nu se îmbolnăvească. „De vreo două 
săptămâni, dimineţile sunt foarte răcoroase, aşa că a trebuit să băgăm în priză 
caloriferele electrice. În plus, am rugat părinţii să le dea o bluză în plus”, ne-a 
declarat directorul unei grădiniţe din Zalău.

Doar 300 de abonaţi

Uzina Electrică trebuie să încheie din nou contracte cu consumatorii. Viorel 
Marian estimează că societatea va furniza căldură pentru cel mult 260 de abonaţi 
casnici şi 46 de instituţii publice, după ce prin anii ‘90, aproape toţi zălăuanii erau 
racordaţi la reţeaua centralizată.

12 octombrie 2012
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Grupul Michelin, lider mondial în industria anvelopelor, şi-a început activitatea în România în august 2001, investind până 
în prezent peste 300 de milioane de Euro în tehnologie, în modernizarea uzinelor şi în formarea echipei.

Grupul are în România o echipă de aproximativ 3000 de angajaţi, două uzine în Zalău, o uzină în Floreşti Prahova şi un 
sediu central la Bucureşti.

În fabrica Michelin Zalău Anvelope sunt produse anvelope de camion, radiale cu cameră de aer şi tubeless sub mărcile asociate TAURUS, 
KORMORAN, RIKEN, anvelope industriale marca MICHELIN, precum şi anvelope destinate echipării stivuitoarelor, maşinilor şi utilajelor 

care lucrează în minele subterane. Produsele fabricate sunt destinate atât pieţei interne, cât şi exportului pe piaţa Europei de Est, Centrale 
şi de Vest.

Fabrica Michelin Zalău Cord produce cordul metalic care constituie structura de rezistenţă a anvelopelor şi contribuie la producţia de anvelope 
dintr-o multitudine de fabrici Michelin de pe 3 continente: Europa, America şi Asia.

Oamenii de la Michelin

În Michelin, oamenii şi echipele fac diferenţa şi din acest motiv cea mai importantă investiţie a Grupului este cea realizată pentru oameni, 
pentru dezvoltarea lor.

Michelin nu recrutează pentru un post, ci pentru un parcurs profesional, pentru o carieră care nu se opreşte la graniţele ţării. Iar pentru a creşte 
angajaţii şi a le oferi cel mai bun cadru pentru a-şi dezvolta abilităţile, Michelin organizează programe complexe de formare atât pe meserie, cât şi în 

zona competenţelor generale sau de management. În 2011 fiecare angajat Michelin din România a beneficiat în medie de 78 de ore de training.

MICHELIN IN ZALAU
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