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Balog anetta
Szilágyság

Túl a kilencedik X‑en is

Születésnapot ünnepeltünk! Nem is akármilyet! Községünkben sajnos egyre ritkább az, ha 
valaki a kilencedik x‑en is túl van, mégis olyan szerencse ért minket, hogy találkozhattunk Sarmaság 
legidősebb polgárával. Kiss Károly bácsi idén töltötte be életének 94‑ik évét!

Szeretném előrebocsájtani, hogy írásomban nem egy egyszerű beszámoló lesz ar‑
ról, hogy a legidősebbek hogyan ünnepelik születésnapjukat, sokkal inkább egy életutat 
szeretnék bemutatni, helyenként kisebb történelmi áttekintésekkel, és nem utolsó sor‑
ban személyes tapasztalataimat, érzéseimet is szeretném megosztani Önökkel. 

De kezdjük is az elején. 2016 június 15‑én Dombi János‑Attila polgármester 
Úrral és Berki Edithtel, a Sarmasági RMDSZ elnökével meglátogattuk Kiss Károly 
bácsit születésnapja alkalmából. Amikor megérkeztünk nem is sejtettem, hogy Károly 
bácsi már az ablakból kukucskálva várja vendégeit. Nagy örömmel fogadott minket, 
de mi is izgatottan vártuk ezt a találkozást. A polgármester úr a község nevében kö‑
szöntötte Károly Bácsit és feleségét is, hiszen Ági néni is nemrég ünnepelte 81‑ik szü‑
letésnapját, Berki Edith pedig a Sarmasági RMDSZ nevében adta át jókívánságait az 
ünnepelteknek.

Hellyel kínáltak minket, aztán hirtelen mintha egy sebesen zakatoló vonat‑
ba csöppentünk volna, úgy zakatoltunk mi is Károly bácsival a történetein keresztül. 
Elmondása szerint, amikor Horthy bejelentette a háború végét, minden katona azon 
igyekezett, hogy a frontról mihamarabb haza mehessen. Nem volt ez másképp vele 
sem, hiszen az ő szíve is hazahúzott, de mindössze egy hónapot töltött itthon, amikor 
megkapta a „behívólevelet” a románoktól, amelyben arra kértek minden magyar kato‑
nát, hogy Zilahon jelentkezzenek. Zilahról Kolozsvárra irányították őket, ahonnan mit 
sem sejtve mentek tovább Brassóföldvárra, itt mindössze két hónapot töltöttek lágerek‑
ben. Sarmaságról nem csak őt vitték oda, „útitársa” volt többek között Varga András, 
Varga Samu vagy Forgács Ferenc is. Mindez 1945 januárjában történt – közben Károly 
bácsi megállt a mesélésben, nagyot sóhajtott, aztán folytatta mondandóját. Ebben a fo‑
golytáborban minden egyes nap „kihajtották” őket fürdeni...januárban a jeges folyóba. 
Közben megjegyzi, hogy „a politika nagyon veszélyes”, ők is a politika áldozatai lettek, 
mint akkoriban nagyon sokan.

Brassóföldváron nem töltöttek sok időt, vagonokba tuszkolták őket, aztán a 
Krím‑félszigetre szállították a fogságba esett katonákat. Az embereket teljesen szétszór‑
ták, mindenkit más‑más munkára osztottak be, hogy még véletlenül se kerüljenek is‑

Szilágyság
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merőssel egy helyre. Károly bácsit építkezésekre osztották be, ami nem volt könnyű 
feladat, hiszen ameddig meg nem csinálták a kiszabott normát nem mehettek „be”. 
Sokszor alig pihentek valamit, nem is beszélve arról, hogy élelemben sem dúskáltak, 
sorstársaival együtt sokszor sündisznót ettek, fagyökereket rágtak, vagy éppen tehén tér‑
det rágcsáltak, sokan odavesztek már ekkor.. 

A Krím‑félsziget után a következő megálló Közép‑Szibéria volt. Itt mezőgazda‑
sági munkára kötelezték őket. Talán itt volt a legnehezebb sorsuk, fáztak, éheztek. – 
Károly bácsinak mesélés közben gyakran elcsuklik a hangja, nem lepődöm meg ezen, 
hiszen nehéz az emlékezés, és maguk az emlékek is nagy súlyt nyomnak. Folytatja. A 
barakok, amelyekben laktak, egyszerű fából készített lakhelyek voltak, nem csoda, ha 
fáztak hiszen elmondása szerint akkoriban kint ‑60, ‑70 fokok voltak. Ebben a lágerben 
ismerkedett meg egy nagyszalontai, Szemes Miska neveztű fiúval. Egyik éjjel odament 
hozzá és megkérdezte tőle: „Cimbora, te tudsz aludni?” Szemes Miska nem igazán 
tudott aludni, hiszen ő is éhes volt, mindig éhesek voltak, „mint a farkas”. 

A fogságban eltöltött idő alatt elítélték néhány társával együtt öt évre, amiért köles 
kását loptak. Az orosz tiszt, aki rajta kapta őket, olyan vádakat állított össze, amelyek 
miatt biztos volt az ítélet. Ez a tiszt nem szerette a magyarokat, fél szemére vak volt, egy 
magyar katona verte ki a szemét.

A mezőgazdaság után Károly bácsi, az ólombányába került. Fogolytársaival együtt 
azt hitték, hogy attól rosszabb már nem is lehet, de nagy meglepetésben volt részük! Az 
ólombányában csupán napi nyolc órát kellett dolgozzanak és munka után mindenki 
mehetett pihenni és enni. Miután letelt a kiszabott munkaidő, megkapta a bérét és egy 
kibocsájtó levelet. Talán ekkor fordult meg először a fejében a kérdés, hogy „hova men‑
jek?”. Megfogadott egy eszkimót, aki a postát hordta, és lóháton elmehetett a repülőig, 
Yirkuc városába utazott, ahonnan vonattal folytatta útját egész Moszkváig. Itt már fel 
tudta venni a kapcsolatot a magyar konzulátussal, ahol útbaigazították, „keressen mun‑
kát, hogy elrendezhessék a papírjait”. Évek  után először Kiss Károly levelet küldött szü‑
lőfalujába, a család már itthon el is gyászolta, de a levéllel egy igazi csoda történt velük! 
Mondanom sem kell, hogy a családtagok ennek mennyire örültek! 

Károly bácsi közben munkát keresett, itthon űzött mesterségét folytathatta tovább 
az orosz földön, kőművesnek állt! Jó kapcsolatot alakított ki munkatársaival és munka‑
adóival is, de legbelül mindig azt várta, hogy mikor adnak már hírt arról, hogy vonat 
indul Haza.

Kijevben gyűltek össze, amikor Sztálin bejelentette, hogy a foglyok hazamehet‑
nek. Lélekzetvisszafolytva várta mindenki, hogy mikor fogják meghallani a nevüket, 
Károly bácsi örömkönnyekben tört ki, amikor saját nevét hallotta ‑ „hazamegyek!” 

Kiss Károly bizony nem egyedül jött haza, hiszen rajta kívül még más sarmaságit 
is hazaengedtek és még Szemes Miska barátjával is együtt robogtak a Haza felé, aztán 
elváltak útjaik, egyre közelebb volt már az otthon. Károly bácsi izgatottan mesélte el, 
mit érzett akkor, mennyire boldog volt és türelmetlen is, „löktem volna a vonatot, csak 
hamarabb érjek haza!” 
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Indulás előtt eldöntötte, hogy kelyhet vesz az Úr asztalára, hogy ezzel köszönje 
meg gondviselését, de sajnos „onnan” nem hozhattak haza semmit. Nevezhetjük vé‑
letlennek is, nevezhetjük a Szent Lélek munkálkodásának, de abban az időben, amikor 
az itthoniak megtudták, hogy hazaérkezik rég nem látott fiúk, Kiss mama egy kelyhet 
vásárolt hálája jeléül az egyház számára. – Micsoda véletlenek! Az ólombányában eltöl‑
tött idő alatt egyik imájában annyit kért a Jó Istentől, hogy egy hónapot tölthessen még 
el családja körében... 

Károly bácsi 1952‑ben térhetett haza, hét hosszú, fogságban töltött év után. Az „egy 
hónap” alatt, amit Istentől kért, született hét gyermeke (talán csak számomra érdekes ez, 
de olyan érzésem van, mintha minden egyes fogságban töltött év után gyermekkel lett 
volna megajándékozva), tizenöt unokája és kilenc dédunokája, illetve hatvannegyedik 
évét élheti meg drága felesége oldalán!

Távozásunk előtt Károly bácsi Isten áldását kérte a polgármester úrra, és arra kérte, 
hogy munkatársaival együtt továbbra is folytassák építő munkájukat, és erejéhez mérten 
igyekezzen mindent megtenni a közösségért, a községért. 

Nagyon fura, de mégis jó érzés volt Károly bácsival találkozni. Talán ő az első 
ilyen korban lévő ember, akivel találkoztam, és nagy hatást tett rám, világszemlélete, az 
élni akarása, a bátorsága, a haza és család iránti szeretete, a kitartása, a leleményessége, 
és a végtelenül jó humorérzéke, mind‑mind lenyűgöztek! Elképesztő volt hallgatni, 
ahogyan mesélt, hol könnyes szemmel, hol pedig fülig érő mosollyal az arcán. Olyan 
érzésem van, hogy ez az ember valami olyasmit tud, amitől sokan még nagyon messze 
járunk. És most csak az évek által összegyújtött tapasztalatokról, bölcsességről beszélek, 
hiszen gondoljunk csak bele, amikor elhurcolták, nem volt idősebb tőlem, huszonhá‑
rom éves volt mindössze, de már akkor határozottan tudta, hogy ő élni akar! Ezért pedig 
mindent megtett, nem fagyott meg a szibériai hidegben és nem halt éhen, amikor csak a 
lerágott csont jutott neki. Számomra nagyon sok erőt adott, és megmerem kockáztatni 
azt is, hogy a látásmódomat is pozitív irányba mozdította el. 

Köszönjük a vendéglátást, köszönjük ezt a nagyszerű élményt, és azt kívánjuk, 
hogy még a Jó Isten adjon Kiss Károly bácsinak egészséget, boldog éveket és mindig 
vegye körül családja odaadó szeretete! Isten éltesse sokáig! 

Szilágyság, 2016/34.

Amintirile lui Kiss Károly de 94 de ani despre „malenki robot” din USSR. A 
fost soldat în armata maghiară, în 1944 a dezertat, a venit acasă, după care de au‑
torităţile a fost deportat la Feldioara, de unde l‑au transportat în Crimeea, unde a 
lucrat la construcţii. De aici l‑au transportat în Siberia la munci agricole. A muncit 
şi în minele de plumb, după care L‑au dus mai departe prin Camceatca, pe Marea 
Îngheţată şi pe fluviul Ob într‑un lagăr de deţinuţi. De aici l‑au eliberat. A ajuns 
acasă în anul 1952.
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Punct de vedere: 

Povestea nespusă din spatele 
fetiţei abandonate lângă 

Mănăstirea Bic

La finalul săptămânii precedente, am aflat cu stupoare, din surse neoficiale 
că o fetiţă de aproximativ zece zile a fost găsită de măicuţele de la Mănăstirea Bic, 
lângă un tomberon de gunoi. Se pare că fetiţa era curată şi îngrijită, iar măicuţele de 
la Mănăstire au găsit‑o la puţin timp după ce a fost abandonată.

Adresăm, pe bună dreptate întrebarea : Cine sunt acele „bestii cu chip de 
mamă”, care îşi abandonează cu „bună ştiinţă” copiii născuţi şi, mai ales, cum pot 
recurge la acest gest?

Fără a încerca să oferim circumstanţe atenuante unui asemenea gest, trecem 
în revistă principalele cauze identificate de specialişti cu privire la abandonul copi‑
ilorpentru a transmite un semnal de alarmă cu privire la faptul că, într‑o anumită 
măsură, situaţiile de acest gen pot fi evitate prin implicarea comunităţii şi susţinerea 
persoanelor aflate în situaţii dificile. Astfel, sărăcia, lipsa educaţiei, depresia post‑na‑
tală, lipsa informaţiilor legate de planificarea familială, situaţia de a fi părinte singur, 
un posibil handicap al copilului, sarcina rezultată ca urmare a unui viol, abuz din 
partea partenerului, dar şi o lipsă a serviciilor şi a resurselor pentru susţinerea părin‑
ţilor care au copii cu handicap par a fi principalele cauze care determină abandonul 
copiilor:

„Statisticile arată că majoritatea cazurilor de abandon au loc în maternităţi sau 
secţii de pediatrie, femeile fiind cele care fac actul abandonului. Realitatea de din‑
colo de statistici arată însă că mamele se despart de propriii copii pentru că şi ele, la 
rândul lor, au fost abandonate de tatăl copilului. Nicio femeie nu‑şi abandonează 
copilul fără regrete. După ce au fost un tot întreg 9 luni, ei îi vine greu să se despartă 
de cel care este „trup din trupul ei”. De regulă, decizia femeii/familiei de a renunţa 
la propriul copil este dictată de neînţelegerile cu familia sau cu tatăl copilului, de 
teama de a fi condamnată de societate, de frica de sărăcie şi de cea de a rămâne sin‑
gură în faţa problemelor şi responsabilităţilor.

Smaranda CioBan
Sălăjeanul
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O persoană aflată în prag de abandon este chinuită de mii de gânduri, frămân‑
tări la care încearcă să găsească răspuns, dar, de cele mai multe ori, de una singură. 
Ea are nevoie de ajutor.” (punct de vedere UNICEF)

La fel de adevărat este şi faptul că tema abandonului bebeluşilor la naştere sau 
după naştere ţine de prejudecăţile din comunitate privind mamele necăsătorite, cu 
copii. În loc să fie încurajate să continue şcoala şi să îşi crească al său copil, fami‑
lia adesea le împinge către abandon. Altădată mamele ‑ cu sau fără partener ‑  îşi 
abandonează bebeluşii din cauza sărăciei, lipsei condiţiilor de locuit, costurilor în‑
chirierii unor spaţii. În consecinţă, existenţa unor condiţii minimale de locuit este 
esenţială pentru a creşte un copilaş.

Totodată, o mamă care îşi creşte bebeluşul nu poate munci, aşa că are nevoie 
de suport existenţial (soţ/partener sau părinţi, sau în cazul unor tineri fără suport, 
precum cei din asistenţa maternală sau instituţii rezidenţiale de protecţia copiilor, 
din partea Serviciilor de asistenţă socială. Învinovăţirea mamelor nu este o soluţie. 
Ele trebuie asistate, iar riscul abandonului poate fi prevenit cu servicii precum : 
locuri gratuite în creşe, adăposturi pentru mamă şi copil/copii, dacă mama are mai 
mulţi, mediere cu familia.

Totodată, UNICEF recomandă ca soluţii pentru diminuarea soluţiilor de 
abandon, următoarele: sprijinirea mamelor tinere necăsătorite, înregistrarea naş‑
terilor, responsabilizarea comunităţii, dezvoltarea serviciilor de prevenire pentru a 
fi accesibile persoanelor care prezintă un risc ridicat în ceea ce priveşte abandonul 
copiilor, precum şi înfiinţarea de centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi, mă‑
suri care au fost de altfel, luate şi în România.

Nu putem să stăm cu mâinile în sân când, în primele luni ale anului 2016 (ia‑
nuarie‑martie), 284 copii au fost părăsiţi în unităţile sanitare, cu 19 mai mulţi decât 
în primul trimestru al anului 2015. Aceştia au fost cei mai norocoşi. Ceilalţi, însă, 
au pierit, abandonaţi în locuri improprii.

Sălăjeanul, 7 august 2016



Copii care cresc copii

În 2016, peste 60 de copile din judeţul nostru au devenit mame, unele dintre 
acestea fiind chiar la al doilea sau al treilea copil. Însă realitatea este mult mai dură, 
în contextul în care statistica include doar fetele care au născut în spitale.

Celelalte fete devenite mame peste noapte în casa unde locuiesc sau în locaţii 
improprii sunt pierdute în negura timpului, fără ca cineva să mai ţină cont de faptul 
că sunt doar copile. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
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Sălaj atrage atenţia asupra pericolului la care se expun copilele care îşi abandonează 
păpuşile pentru a avea grijă de bebeluşul de care dau naştere.

În această privinţă, directorul DGASPC Sălaj a explicat că lipsa unor activităţi 
de prevenţie şi educaţia deficitară, cumulate cu sărăcia şi mediul familial dezorgani‑
zat au determinat o creştere alarmantă a numărului de mame minore.

„În judeţul Sălaj sunt 66 de mame minore înregistrate, care au născut în spi‑
tal. Este o creştere alarmantă a numărului de minore care nasc copii. Unele dintre 
acestea sunt chiar la al doilea, al treilea copil. Din păcate, nu există date despre 
mamele care nasc acasă.  Problema este că nu se face prevenţie, nu ştim decât în 
momentul în care mama a născut, nu avem o situaţie foarte clară a mamelor însăr‑
cinate şi în risc de abandon”, a declarat Violeta Milaş.

„Sigur, de când există asistent social, în special la Spitalul Judeţean, situaţia 
pare a se ameliora. Putem colabora în mod direct cu asistentul social, care înţelege 
problematica, încearcă să discute cu mamele”, a adăugat Violeta Milaş.

 „Explozia de mame minore” observată în Sălaj este o problemă majoră în 
toată ţara. Astfel, la nivel naţional, peste 18.000 de fetiţe dau naştere unor copii. 
Statisticile Eurostat relevă că, în România, 15,6 la sută dintre mamele aflate la prima 
naştere sunt minore. Aceasta este cea mai mare proporţie din Uniunea Europeană. 
În anul 2014, 2.212 dintre mamele minore aveau vârsta cuprinsă între 12 şi 15 ani, 
informează Institutul Naţional de Statistică.

Sălăjeanul, 6 octombrie 2016 



Ordinul de protecţie,                         
emis în 72 de ore

Persoanele care sunt victime ale violenţei domestice au posibilitatea să depună 
cereri privind emiterea unui ordin de protecţie. Ordinul se emite în maxim 72 de 
ore, iar cererea este scutită de plata taxei de timbru judiciar.

Violenţa domestică este una din tarele societăţii noastre, care însă rămâne de 
multe ori ascunsă societăţii. Victimele sunt de cele mai multe ori invizibile, prinse 
într‑un cerc vicios din care cu greu găsesc o cale de ieşire. Din acest punct de vede‑
re, însăşi hotărârea de a cere un ordin de protecţie este rezultatul unui lung proces 
de conştientizare şi acceptare.

„Am primit flori astăzi… Am primit flori astăzi… Nu a fost ziua mea sau o 
altă ocazie specială. Am avut prima noastră ceartă aseară și el a spus multe lucruri 
dure care m‑au rănit
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Știu că‑i pare rău și nu a vrut să spună ce a spus…pentru că mi‑a trimis flo‑
ri astăzi. Am primit flori astăzi… Nu a fost ziua mea sau o altă ocazie specială. 
Noaptea trecută m‑a trântit de perete și a început să mă sugrume. Părea a fi un 
coșmar. Nu‑mi venea să cred că este adevărat. M‑am trezit de dimineață plină de 
dureri și vânătăi. Sunt convinsă că‑i pare rău, pentru că mi‑a trimis flori astăzi.

Am primit flori astăzi…nu a fost ziua mamei sau o altă ocazie specială. 
Noaptea trecută m‑a bătut din nou. Și a fost mult mai rău decât în alte dăți. Dacă 
îl părăsesc, ce o să mă fac? Cum o să am grijă de copii? Cum o să mă descurc cu 
banii? Îmi este frică de el dar îmi este frică și să plec. Știu că‑i pare rău pentru că 
mi‑a trimis flori astăzi.

Am primit flori astăzi…foarte multe flori. Astăzi a fost o zi foarte specială. 
A fost ziua înmormântării mele. Noaptea trecută a reușit în sfârșit să mă omoare. 
Dacă aș fi avut îndeajuns de multă putere să‑l părăsesc, astăzi n‑aș mai fi primit 
flori.

„Bărbații adevărați nu lovesc!”

(Mesaj pentru conştientizarea impactului violenţei domestice, postat de 
Asociaţia Necuvinte, organizaţie non‑guvernamentală înfiinţată cu scopul princi‑
pal de a lupta împotriva discriminării, abuzului şi violenţei domestice faţă de femei 
şi copii)

În conformitate cu art. 52 din Convenția de la Istanbul, ordinul de protecție 
se emite în maximum 72 de ore de la data depunerii cererii. Durata măsurilor de 
protecție dispuse de instanța de judecată este determinată în mod explicit de către 
judecător, fără a depăşi șase luni de la data intrării în vigoare a ordinului de protecție. 
Competenţa de emitere a ordinului de protecţie aparţine judecătoriei în a cărei rază 
teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa victima. Prin emiterea ordinului de protec‑
ţie se pot dispune măsuri precum: evacuarea temporară a agresorului din locuinţa fa‑
miliei, reintegrarea victimei, obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime 
determinate faţă de victimă, faţă de copiii şi de rudele acesteia, precum şi interzicerea 
unui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima.  
Precizăm că titularul cererii de emitere a unui astfel de ordin este însăşi victima. 
Cererea poate fi introdusă personal sau prin reprezentant legal şi este scutită de taxa 
de timbru judiciar.

Sălăjeanul, 26 octombrie 2016 
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Şimleul propune un nou jucător 
pentru fotbalul mare: Alexandru 

Cherecheş

Talentatul fotbalist a ajuns de mai bine de trei ani la Poli Timişoara, 
iar la 19 ani este deja  căpitanul unei formaţii importante din Liga a 
III‑a, unde a fost împrumutat de către gruparea bănăţeană

Prin muncă şi sacrificiu poţi să îţi 
atingi scopul. Cam acestea au fost şi 
principiile lui Alexandru Cherecheş, un 
tânăr din Şimleu Silvaniei, care a înce‑
put să practice „sportul rege” la vârsta 
de 9 ani, la Viitorul Zalău. Practic, de la 
Viitorul a început saltul său, chiar dacă 
următoarea destinaţie după patru ani a 
fost CS Barcău Nuşfalău.

 
De la gruparea de pe Valea 

Barcăului, Alexandru Cherecheş a 
ajuns la Liberty Salonta, apoi la Poli 
Timişoara şi în prezent este împru‑
mutat la Naţional Sebiş în Liga a III‑a. 
Aceasta ar fi în mare cariera de până 
acum a talentatului jucător, o carieră pe care a meritat să o dezbatem împreună 
cu Alexandru Cherecheş, care vrea să‑i calce pe urme unui alt şimleuan ‑ Liviu 
Antal, cel care deja are în palmares  un titlu de campion, un titlu de golgheter 
al României, prezenţe în Liga Campionilor, dar şi la echipa naţională. Dar să 
revenim la Alexandru Cherecheş, a cărui poveste ar trebui luată în seamă de 
orice jucător tânăr, care îşi doreşte să ajungă pe culmile succesului.

Ionuţ CostInaş
Sportul Sălăjean
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„La Viitorul Zalău am învăţat tainele fotbalului şi îi mulţumesc lui Daniel 
Sabou”, a ţinut să spună Alexandru Cherecheş

Prin anul 2006, îndrumat de tatăl său ‑ Romeo Cherecheş, Alexandru a 
început acest frumos sport la Viitorul Zalău, care şi atunci dar şi acum este cel 
mai de succes club de fotbal pentru copii şi juniori din Sălaj. Timp de patru ani, 
şimleuanul a îmbrăcat tricoul grupării conduse de Daniel Sabou şi a ajuns să 
capete o vastă experienţă. 

„Vreau să încep prin a‑i mulţumi lui Daniel Sabou pentru tot ce a făcut 
pentru mine în cei patru ani. Am petrecut o perioadă frumoasă la Viitorul unde 
am avut colegi minunaţi. Practic, la Viitorul am învăţat tainele fotbalului şi  aco‑
lo au fost puse bazele fundaţiei cum s‑ar spune. Mă bucur că la Viitorul sunt în 
continuare rezultate, iar clubul se menţine la un nivel de performanţă”, ne‑a de‑
clarat Alexandru Cherecheş, care îşi aduce aminte şi acum de primii paşi făcuţi 
în fotbal.

„La început era mai greu, fiindcă eu făceam naveta din Şimleu, dar am fost 
ambiţios. Sincer, atunci nu credeam că voi progresa atât de mult într‑un timp 
scurt, dar acest lucru s‑a putut doar prin pregătire”, a adăugat fotbalistul, care la 
Viitorul a început să joace pe postul de mijlocaş stânga. 

 
CS Barcău Nuşfalău a fost următoarea destinaţie

Prin anul 2010, şimleuanul a decis că este nevoie de o schimbare şi împre‑
ună cu tatăl său a luat decizia de a pleca la CS Barcău Nuşfalău. La acea vreme, 
gruparea de pe Valea Barcăului avea o echipă  cu pretenţii, dar şi un antrenor cu 
experienţă, fiind vorba de „meşterul” Liviu Feraru.

„După patru ani la Viitorul simţeam că mă plafonez şi am dorit să încerc 
altceva. Am ajuns la CS Barcău, care avea o echipă foarte bună şi era antrenată 
de Liviu Feraru, care m‑a dorit foarte mult. Jucam la o grupă mai mare şi acest 
lucru m‑a ajutat”, ne‑a dezvăluit jucătorul, care la Nuşfalău a fost folosit pe 
postul de fundaş stânga de către Liviu Feraru, iar noua postură se pare că i‑a 
priit cel mai bine.

 „La prima vedere, poate mulţi ar spune că a fost un pas în spate în cariera 
mea, dar nu a fost vorba de aşa ceva. Practic, de la Nuşfalău m‑am lansat în fot‑
balul mare şi am învăţat foarte multe lucruri de la domnul antrenor Liviu Feraru. 
În acel sezon m‑am dezvoltat foarte mult la Nuşfalău”, a precizat jucătorul.

Primul contact cu fotbalul mare, la CF Liberty Salonta

Se spune că în fotbal ai nevoie şi de şansă, însă trebuie să profiţi de ea când 
se iveşte. În cazul lui Alexandru Cherecheş, acesta nu a dat cu piciorul la ce i‑a 
ieşit în cale şi după doar un sezon a plecat de la CS Barcău Nuşfalău.
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Talentul şi calităţile sale au ieşit la iveală şi într‑un amical pe care l‑a jucat 
Nuşfalăul cu Liberty Salonta, iar după meci, şimleuanul a şi fost chemat la 
Salonta.„O persoană din cadrul clubului m‑a contactat şi m‑a întrebat dacă nu 
vreau să plec la Salonta. Am stat şi m‑am gândit foarte bine, iar după vreo două 
săptămâni am ales să semnez cu Liberty, care atunci era printre cele mai puterni‑
ce academii din ţară”, ne‑a informat fotbalistul, care timp de doi ani a jucat sub 
culorile şcolii de fotbal bihorene.

„Pot spune că la Salonta a fost cel mai frumos. Din anul 2011 şi până în 
anul 2013 am învăţat multe şi am progresat. Am început să joc la juniori C, apoi 
am trecut la juniori B şi era o adevărată satisfacţie să te baţi la primele locuri cu 
echipe din Timişoara, Arad, Oradea, Satu Mare sau Cluj‑Napoca”, a adăugat 
Cherecheş.

 
În curtea unei grupări din Liga 1, la doar 16 ani!

Şimleuanul a semnat în anul 2013 cu Poli Timişoara, club de care 
aparţine şi în momentul de faţă

Brusc, în anul 2013, la Libery Salonta au intervenit problemele financiare 
şi Marius Vizer nu a mai dorit să finanţeze Academia de Fotbal, de care l‑a scurt 
timp s‑a ales praful. Cei mai buni jucători au plecat spre alte zări, iar Alexandru 
Cherecheş a decis să îşi încerce norocul tocmai la Poli Timişoara, care şi la vre‑
mea respectivă era în Liga 1.

Astfel, şimleuanul a plecat să dea probe la gruparea bănăţeană, iar după 
primul antrenament a şi fost oprit în lot, iar conducătorii de la Poli i‑au propus 
un contract pe o perioadă de trei ani de zile. „După episodul Liberty am rămas 
liber de contract şi am mers împreună cu tatăl meu la Poli Timişoara, fiindcă nu 
vroiam să ma duc în apropiere de casă, la Cluj‑Napoca sau la Satu Mare. Chiar 
după primul antrenament, cei de la Poli mi‑au spus să rămân şi am semnat un 
contract pe o durată de 3 ani”, spune jucătorul de 19 ani. La Poli Timişoara, 
Alexandru a început să joace la  juniori republicani B, apoi la juniori A cu care 
a ajuns până la turneul semifinal şi a terminat pe locul 4 în ţară, în sezonul 
2014 ‑ 2015.

 
Sub comanda lui Dan Alexa la echipa din prima ligă

Dând dovadă de seriozitare în pregătire, dar şi la meciuri, în vara trecută, 
Alexandru Cherecheş  a intrat în vederile echipei mari de la Poli Timişoara. 
Drept urmare, şimleuanul a fost chemat de Dan Alexa la antrenamentele lui 
Poli şi de mai multe ori şi s‑a antrenat cot la cot cu fotbaliştii din Liga 1. „Eram 
foarte entuziasmat să mă pregătesc cu echipa mare, dar eram conştient că era 
foarte greu să pot juca în Liga 1 la o vârstă atât de fragedă”, a precizat jucătorul.
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Debut în Liga a III‑a la 18 ani, la Naţional Sebiş!

Cum şimleuanul se afla la o vârstă la care cel mai important era să joace fotbal, 
împreună cu cei de la Poli Timişoara a hotârt că este mai bine să plece sub formă de 
împrumut la Naţional Sebiş, grupare care l‑a dorit insistent. În aceste condiţii, în 
vara trecută, fundaşul a ajuns la formaţia din judeţul Arad, care şi‑a propus promo‑
varea în Liga a II‑a.

Pentru sălăjeanul nostru a fost o adevărată satisfacţie ca la 18 ani să joace în‑
tr‑un eşalon superior, unde în scurt timp a devenit foarte apreciat. „Nu regret că am 
venit la Sebiş, unde am debutat la seniori. Nu se compară meciurile din Liga a III‑a 
cu ce jucam la juniori. M‑am acomodat foarte repede  şi am jucat aproape toate meciu‑
rile, iar după turul de campionat am fost clasaţi pe primul loc”, a precizat fundaşul.

 
Investit cu banderola de căpitan de către fostul stelist Rică Neaga

Cu Alexandru Cherecheş titular de drept în linia defensivă, Naţional Sebiş 
a avut un parcurs bun în turul de campionat şi a terminat pe primul loc în Seria 
a IV‑a, cu şanse mari de promovare. În iarnă, gruparea arădeană l‑a adus antrenor 
pe fostul jucător de la Steaua ‑ Adrian Neaga, însă cu toate acestea, fosta colegă de 
Serie a lui FC Zalău a făcut un retur modest şi după câteva rezultate negative şi‑a 
irosit şansele la promovare, iar momentan, arădenii ocupă doar locul 4.

Totuşi, în perioada în care Adrian Neaga a fost pe banca tehnică, şimleua‑
nul a bifat o nouă premieră şi a fost căpitanul echipei  pentru o perioadă bună de 
timp. „De când a venit Rică Neaga eu am fost desemnat căpitan. Pentru mine a fost 
ceva extraordinar ca la 19 ani să devin căpitan deşi în echipă erau jucători mai în vâr‑
stă, dar şi cu mai mare experienţă.A fost o experienţă unică să fiu căpitan la seniori. 
Mi‑a dat încredere şi îi mulţumesc pe această cale”, a spus Alexandru Cherecheş, 
care la Naţional Sebiş a bifat deja peste 20 de meciuri în Liga a III‑a şi a marcat un 
gol în meciul cu ASU Politehnica Timişoara.

„Mă simt foarte bine la Sebiş. La început mi‑a fost mai greu fiindcă am făcut 
saltul de la juniori la seniori, dar după trei patru etape m‑am acomodat şi mă bucur 
că am făcut această alegere să vin la Sebiş. M‑am maturizat şi am început să joc tot 
mai bine”, a adăugat şimleuanul.

Alex Cherecheş: „Vreau să fac pasul cât mai repede în Liga 1 şi să‑l fac 
mândru pe tatăl meu”

Odată cu terminarea acestui sezon şi împrumutul lui Alexandru Cherecheş 
la Naţional Sebiş expiră, iar fotbalistul va reveni la Poli Timişoara, cu care mai are 
contract până la 21 de ani, având în vedere că înţelegerea a fost prelungită în mo‑
mentul împrumutului la Sebiş. Deocamdată, Poli Timişoara se află la mare luptă 
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pentru salvarea de la retrogradare şi cum viitorul echipei este momentan în ceaţă, 
nici şimleuanul nu ştie exact ce va face din vară. 

 
Totuşi, Alexandru Cherecheş simte că poate face deja saltul într‑un eşalon 

superior şi îşi doreşte să ajungă cât mai repede în Liga 1. „Nu mi‑aş dori să retro‑
gradeze Timişoara, dar dacă se va întâmpla acest lucru mi‑aş dori să joc pentru Poli 
în Liga a II‑a. Dacă echipa rămâne în Liga 1 sunt conştient că îmi va fi greu să joc 
în primul eşalon, dar mi‑aş dori să fiu împrumutat la o altă echipă, cel puţin de Liga 
a II‑a.În sezonul viitor vreau să evoluez în Liga a II‑a. Simt că pot face faţă de pe 
acum, iar în viitorul apropiat vreau să fac pasul la o echipă din Liga 1. Cel mai mult 
îmi doresc să îl fac mândru pe tatăl meu, care mă susţine şi mă ajută mereu”, ne‑a 
mărturisit jucătorul de 19 ani.

 
„Degeaba eşti talentat, fiindcă dacă nu munceşti nu ai nicio şansă”, 

susţine Alexandru Cherecheş

Cam aceasta este istoria lui Alexandru Cherecheş, şimleuanul care pare să aibă 
o carieră strălucită în continuare. Pentru aceasta, jucătorul a ţinut se explice care a 
fost şi rămâne reţeta succesului. „Doar prin sacrificii, muncă şi ambiţie poţi ajunge 
unde îţi doreşti. Le‑aş transmite mai tinerilor jucători să fie serioşi şi în al doilea rând 
să se ţină de treabă şi să muncească cât mai mult. Degeaba eşti talentat, fiindcă dacă 
nu munceşti nu ai nicio şansă”, susţine Cherecheş, care nu exclude ca pe viitor să 
evolueze pentru o echipă din Sălaj.

Sigur, cu condiţia ca fotbalul din judeţul nostru să fie la un nivel mult mai ri‑
dicat decât în momentul de faţă. ”Deocamdată nu mâ gândesc să ajung la vreo echipă 
din Sălaj, fiindcă în acest moment, fotbalul de acolo este la un nivel scăzut. Chiar 
îmi pare rău de situaţia în care este Sălajul. Momentan sunt tânăr şi vreau să fac 
performanţă în ligile superioare. Cine ştie, poate şi nivelul din Sălaj va mai creşte şi 
vom avea echipe prin Liga a II‑a, iar atunci poate voi vedea cu alţi ochi o eventuală 
revenire în Sălaj”, a încheiat Alexandru Cherecheş.

 
Ce spun despre Alexandru persoanele care l‑au îndrumat în carieră:

Romeo Cherecheş ‑ tatăl jucătorului: „A progresat foarte mult”

„Alex a început fotbalul de mai bine de 10 ani şi a făcut un progres foarte mare 
în ultima perioadă. Este foarte talentat şi mă gândesc că în viitorul apropiat vor apă‑
rea rezultate şi mai bune. Este un pas în faţă pentru el fiindcă la 18 ani a debutat 
în Liga a III‑a şi a ajuns un jucător de bază la Naţional Sebiş. Un rol important în 
saltul său a avut şi Viitorul Zalău, iar Daniel Sabou a pus câteva cărămizi. Şi la CS 
Barcău Nuşfalău, sub comanda lui Liviu Feraru a învăţat multe lucruri bune”.
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Daniel Sabou ‑ antrenor Viitorul Zalău: „De mic copil, Alexandru 
avea înclinaţii spre marea performanţă”

„Mă bucur pentru el că a ajuns să joace în Liga a III‑a. Sunt convins că va 
ajunge la un nivel şi mai ridicat, fiindcă de mic copil avea înclinaţii spre marea 
performanţă. Este un jucător de picior stâng cum puţini am mai întâlnit. Avea un 
şut fantastic încă din primii ani ai junioratului. Îi urez mult succes pe viitor şi tot 
timpul mă interesez de evoluţiile lui de la colegii observatori”.

 
Liviu Feraru ‑ fost antrenor la Barcău Nuşfalău: „Este un jucător 

foarte serios şi cu reale calităţi”

„În sezonul 2010 ‑ 2011 am avut o echipă foarte bună la Nuşfalău, iar 
Alexandru Cherecheş era un jucător de bază.  Încă din perioada respectivă, era 
foarte serios şi se pregătea conştiincios. Aşa copil eu rar am mai avut pe la echipele 
pe care le‑am antrenat. Chiar am fost să îl urmăresc la câteva meciuri le Sebiş şi 
este foarte apreciat la echipa sa unde este şi căpitan. Alexandru are reale calităţi şi cu 
siguranţă, în perioada următoare va ajunge la un nivel şi mai ridicat”.

Sportul Sălăjean, 22 mai 2016



Liviu Antal i‑a premiat pe juniorii 
E de la Sportul Şimleu

Aflat acasă la Şimleu Silvaniei, fostul campion al României 
a fost invitatul de lux la permierea micuţilor campioni de sub 
Măgură

Sărbătoare a fotbalului juvenil joi, la Şimleu Silvaniei. Cu ocazia meciului 
dintre Sportul Şimleu şi FCM Victoria Carei, oficialii de la AJF Sălaj s‑au 
deplasat sub Măgură pentru a‑i premia pe juniorii A1, dar şi pe juniorii E de la 
Sportul Şimleu.

 
Primii care au fost trecuţi în revistă au fost componenţii echipei de juniori din 

Liga a IV‑a, care au fost premiaţi înaintea meciului.
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Apoi, la pauză s‑a organizat festivitatea de premiere pentru juniorii E, cei care 
au devenit campioni judeţeni, după o luptă strânsă cu Viitorul Zalău.

Alături de oficialii de la AJF Sălaj şi de primarul Septimiu Cătălin 
Ţurcaş, la premiere a fost invitat Liviu Antal, nimeni altul decât fotbalistul origi‑
nar din Şimleu, care are în palmares un campionat câştigat de Oţelul Galaţi, dar 
şi un titlu de golgheter al Ligii 1 la FC Vaslui.

Fotbalistul care în returul sezonului recent încheiat a jucat la Pandurii Tg. 
Jiu le‑a înmânat juniorilor de la Şimleu medaliile de campioni şi personal i‑a feli‑
citat pentru performanţa obţinută.

A urmat poza de grup, la care a luat parte şi Liviu Antal, după care a oferit 
autografe şi s‑a fotografiat cu puştii antrenaţi de Bogdan Pop.

”Mă bucur pentru acești copii minunați și pentru ce au realizat ei. Îi felicit pe 
această cale și sper să îi vedem la cel mai înalt nivel cu performanțe deosebite”, a spus 
Liviu Antal. 

 
Trebuie spus că Liviu Antal s‑a aflat în aceste zile la Şimleu Silvaniei, prilej cu 

care a vizionat şi meciul cu Victoria Carei. Acesta s‑a aflat la tribuna A alături de 
bunul său prieten Emil Borz, alias „Vialli”.

De menţionat că la meciul de joi a asistat un public numeros, peste 250 de 
spectatori, în frunte cu primarul Septimiu Cătălin Ţurcaş, semn că şimleuanii au 
sete mare de fotbal. În tribune s‑au mai aflat şi doi oameni importanţi care au susţi‑
nut masiv fotbalul de sub Măgură, este vorba de Dumitru Ardelean şi Dumitru 
Blaga.

Sportul Sălăjean, 10 iunie 2016
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REPORTAJ:

Dan Ghiurco ‑ primarul oraşului 
Jibou: „Mă mândresc cu Rapid Jibou 

şi cu Grădina Botanică”

Noul edil al oraşului de pe Someş are o satisfacţie mare în suflet în ce 
priveşte clubul de fotbal, care în sezonul trecut a devenit vicecampioană a 
Sălajului, a fost finalistă a Cupei României şi câştigătoare a Supercupei, în 
timp ce acum este reprezentat în premieră la toate categoriile de vârstă! În 
plus, Grădina Botanică „Vasile Fati”, care a devenit „perla” Jiboului ar putea 
fi considerată chiar şi „perla” Sălajului, având în vedere că numărul de turişti 
care vizitează acest punct turistic este din ce în ce mai mare

În general, oraşele mici ar avea un mare dezavantaj faţă de cele mari, în condiţiile 
în care dezvoltarea lor are loc cu paşi mărunţi. Şi Jiboul se încadrează în categoria ora‑
şelor mici, dar  localitatea situată la 25 km de municipiul Zalău are multe perspective 
spre dezvoltare.  

Cu o populaţie puţin peste 10.000 de locuitori, dacă includem şi satele aparţină‑
toare (Cuceu, Husia, Rona şi Var), orăşelul de pe Someş nu are fabrici mari şi uzine, dar 
are o istorie aparte, în condiţiile în care pe vremuri era capitala Sălajului, datorită unuia 
dintre cele mai importante noduri feroviare din Transilvania. 

Din punct de vedere feroviar, şi acum, Jiboul are un avantaj faţă de Zalău, chiar 
dacă în singurul municipiu din Sălaj, de câţiva ani există o gară modernă, dar prin care 
trec foarte puţine trenuri. De fapt, dacă doreşti să pleci cu trenul spre oraşele importante 
din ţară, cam toate legăturile se găsesc din gara... Jibou. Trecând şi la alte capitole, micu‑
ţul oraş are însă o serie de aspecte de îmbunătăţit şi pe care noul primar Dan Ghiurco 
doreşte să le pună în practică. 

L‑am găsit joia trecută prins cu treabă, la sediul Primăriei, dar şi‑a făcut timp şi ‑ 
împreună cu reporterii de la ziarul Sportul Sălăjean ‑ a discutat pe larg despre oraşul pe 
care îl reprezintă de la alegerile din luna iunie. Nu înainte să ne şi explice ce înseamnă 
pentru dânsul această nouă provocare. „Dacă ne raportăm la mediul din care vin, sigur, 
schimbarea este radicală pentru mine. Nu este tocmai la îndemână pentru a te acomoda cu 
activitatea într‑o instituţie publică şi cu legile. Dar, coroborat cu experienţa managerială 
din activitatea privată, nu este o imposibilitate ca într‑un timp relativ rezonabil să te adap‑
tezi la ceea ce înseamnă administraţie. Ţine de capacitatea fiecărui conducător şi şef de 
instituţie să se adapteze cât mai rapid la noi provocări. De fapt, un nou început înseamnă 
provocări noi”, a spus Dan Ghiurco, care ne‑a dat de înţeles că nu prea este mulţumit 
de nivelul la care a găsit Jiboul. 
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„Nu am găsit oraşul la nivelul pe care mi l‑aş fi dorit, nici măcar la cel aşteptat. 
Solicitările oamenilor sunt îndreptăţite, dar oamenii aşteaptă peste noapte să se facă multe 
lucruri. Acestea trebuie însă prioritizate. Există zone unde lucrurile nu s‑au prea mişcat, 
şi nu neapărat în zona periferică. Şi în anumite zone centrale, lucrurile arată destul de 
rău. Mă refer la imaginea blocurilor, care nu este deloc estetică, la zone neamenajate de 26 
de ani. Eu încerc să le rezolvăm şi am dat tonul, dar este nevoie de timp, dar şi de bani”, a 
adăugat edilul.   

Primul pas: reabilitarea  şi izolarea blocurilor  

Cum în Jibou sunt o mulţime de lucruri de făcut, primarul a făcut o listă cu prio‑
rităţi, iar pe primul loc se află reabilitarea termică şi izolarea blocurilor.„Cartierele de blo‑
curi sunt un mare neajuns. Trebuie reabilitate şi izolate, dar primul pas este ca locatarii să 
îşi formeze asociaţii de locatari. Şi faţa oraşului se va schimba”, este de părere primarul.

Totuşi, în oraş s‑au mai făcut mici lucrări şi recent s‑a finalizat un proiect de ame‑
najare a zonei centrale. S‑a omis un lucru foarte important, care viza unităţile de învăţă‑
mânt, cele care au nevoie de reabilitare. „Am început să lucrăm la studiile de fezabilitate, 
pe unităţile de învăţământ. Este nevoie de reabilitare, modernizare, dotare şi eventual ex‑
tindere”, a adăugat Dan Ghiurco.  

Inconvenientul cel mai mare ţine de faptul că în momentul în care Dan Ghiurco 
a preluat fotoliul de primar, în oraş nu a existat vreun proiect european în derulare. Cât 
despre infrastructură, putem spune că Jiboul stă destul de bine, în condiţiile în care 
recent a fost finalizată şoseaua de centură, iar oraşul mai este străbătut de la intrarea spre 
Zalău şi până la ieşirea spre Dej de DN 1 H, care a fost modernizat în urmă cu câţiva ani. 
Rămâne însă de pus la punct drumul spre Someş Odorhei, cel care traversează şi zona 
centrală. „Din  centrul Jiboului, până la ieşirea spre Someş Odorhei, strada principală nu 
arată asa cum aş vrea eu. Va fi reabilitată în totalitate, dar este o lucrare mai costisitoare şi 
se poate face doar în baza unui proiect european”, a spus primarul. Mai există un proiect 
al Consiliului Judeţean  Sălaj, cel de la Castelul „Beldy”, la care a început reabilitarea, 
atât a clădirii, cât şi a parcului, ansamblul aflat în lista monumentelor istorice din Sălaj, 
urmând să fie redat în circuitul turistic.

Bazin de înot, în viitorul apropiat! 

Încă din campania electorală, Dan Ghiurco a promis că va face multe lucruri în 
special pentru tineri. În afară de cartierele de blocuri, reabilitarea termică, modernizarea 
urbană, se doreşte construirea unui bazin de înot, care urmează să fie amplasat în zona 
bazei sportive, acolo unde de fapt Primăria are şi un teren disponibil. În locul respectiv 
era în plan construirea unui campus şcolar. 

De altfel, au şi fost construite nişte fundaţii, dar la ora actuală s‑a considerat că 
proiectul nu mai este oportun pentru Jibou, iar în acest sens au început demersurile 
pentru construirea bazinului de înot. „Am trimis o solicitare la CNI pentru construirea 
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unui bazin de înot. Avem terenul, ceea ce  este prima condiţie şi ar fi păcat să nu valori‑
ficăm acele fundaţii. Ne‑am înregistrat şi am făcut solicitarea către CNI. În acelaşi timp 
am trimis şi o adresă ministerului pentru a schimba destinaţia”, a declarat Dan Ghiurco. 

Dacă totul decurge normal, în următorii ani, la Jibou va apărea un bazin de înot 
de dimensiune mijlocie, care ar putea să deservească o arie destul de mare, în condiţiile 
în care, în zonă nu mai există un astfel de amplasament. Totodată, proiectul mai vizează 
şi construirea unei clădiri adiacente, cu vestiare, duşuri, saună, sală de fitness şi chiar un 
mic restaurant, mai ales că acolo există o suprafaţă disponibilă de 2,1 hectare.  

Stadionul „Rapid”, pus la punct  

Deşi în trecut a găzduit şi meciuri de Liga a III‑a, bază sportivă de la Jibou s‑a aflat 
ani buni într‑o stare deplorabilă. Lucrările de renovare au început de câţiva ani, iar mai 
întâi s‑au pus la punct vestiarele, care au fost dotate corespunzător. Recent, a fost îngră‑
dită o parte a terenului unde gardul era deteriorat şi pe alocuri nici măcar nu exista, dar 
s‑a început şi construcţia unei tribune acoperite, pe terasa clădirii unde sunt vestiarele, 
aceasta având şi ca scop să protejeze de infiltrarea apei.„Am lucrat la baza sportivă, dar 
nu ne vom opri aici. La clădirea vestiarelor am avut o terasă, pe care am fost nevoiţi să o 
acoperim, pentru a nu se mai infiltra apa. Cu această ocazie am oferit şi o altă utilitate, o 
tribună acoperită, de unde există o panoramă foarte bună asupra terenului”, a mai spus 
primarul, care vrea în perioada următoare să pună la punct şi tribuna, care a devenit 
deja o ruină. „Este nevoie de amenajarea tribunei existente. Ea din păcate este deteriorată 
şi trebuie refăcută, după care vrem să o şi acoperim”, ne‑a mai informat Dan Ghiurco. 

Lucrările de la baza sportivă nu se opresc aici, astfel că se doreşte ca şi terenul de 
antrenament să fie pus la punct. Acest lucru devine şi o necesitate, în condiţiile în care la 
Jibou există mai multe grupe de copii şi juniori, care folosesc ca şi loc de antrenament, 
tocmai terenul mare.  Dacă tot suntem la capitolul baze sportive, să mai spunem că în 
Rona s‑a finalizat de vreo patru ani un stadion modern, dar care este lăsat să se degra‑
deze, în condiţiile în care nu este folosit de nimeni. Totuşi, primarul a intervenit, iar 
terenul a fost cosit, tocmai pentru a putea fi practicat pentru mişcare. Nu însă şi pentru 
fotbal, în condiţiile în care acesta nu are montate porţile. Trebuie spus că baza sportivă 
mai are nevoie de mici retuşuri, dar momentan există o problemă cu constructorul, 
care se va finaliza în justiţie. Pe lângă terenurile de sport de la unităţile de învăţământ 
din oraş, să spunem că mai există un teren de sport şi la Cuceu, dar care încă nu este 
amenajat corespunzător.  

Dan Ghiurco: „Dacă Rapid Jibou va promova, autoritatea locală este          
dispusă să susţină echipa şi în Liga a III‑a”  

Fotbalul rămâne sportul iubit şi singurul sport în Jibou, care se practică la nivel de 
performanţă. Deocamdată, doar la nivel de  Liga a IV‑a, acolo unde Rapid Jibou este o 
echipă cu pretenţii în fiecare an şi care în anul 2013 a devenit campioana Sălajului. Nu 
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a avut nicio şansă la barajul de la Oradea cu Metalurgistul Cugir, astfel că revenirea în 
Liga a III‑a s‑a mai amânat câţiva ani. În sezonul trecut, gruparea de pe Someş a fost 
nevoită să se mulţumească cu locul doi, atât în campionat, cât şi în Cupa României, 
dar acum obiectivul este titlul de campioană, mai ales că autorităţile locale au promis 
sprijin consistent pentru reuşirea acestui obiectiv, dar mai ales pentru promovarea în 
Liga a III‑a. 

Noul primar îi încântă pe iubitorii fotbalului astfel că a anunţat că Rapid Jibou va 
fi susţinută şi în Liga a III‑a, dacă va promova. „Rezultatele din sezonul trecut ne dau spe‑
ranţe. Pe jucători i‑am simţit motivaţi, iar ei îşi doresc, în timp ce din partea noastră există 
totodată deschidere. Dacă vom câştiga primul loc şi vom promova în Liga a III‑a, auto‑
ritatea locală este dispusă să susţină echipa la nivel de Liga a III‑a”, a anunţat primarul.  

Deocamdată, lupta este strânsă, iar Rapid Jibou se află pe locul 3, la cinci puncte 
în spatele liderului Unirea Mirşid, după ce elevii lui Marius Muntean au pierdut du‑
minică derby‑ul de la Nuşfalău. Totuşi, primarul este încrezător, fiindcă la echipă au 
revenit jucători importanţi, precum Adrian Fărcaş sau Cristian Ţurcaş. Satisfacţia este 
cu atât mai mare, cu cât aproape toţi jucătorii din lot îşi au originile din Jibou. „Au mai 
revenit câţiva jucători importanţi. Mă bucur că şi Adrian Fărcaş a rămas alături de echipă. 
Este unul dintre liderii echipei, iar experienţa lui fotbalistică ne va ajuta. Avem un lot de 
22 de jucători, dintre care 21 sunt crescuţi de Rapid Jibou! Nu mai vorbesc de alţi jucători 
originari din Jibou, dar care acum evoluează la alte formaţii din zonă. Este clar, suntem 
o pepinieră bună, dar pe lângă creşterea şi promovarea jucătorilor ne dorim şi rezultate”, 
a declarat edilul, care a anunţat că va susţine mai consistent activitatea fotbalistică, înce‑
pând din anul următor. 

„La începutul anului s‑au alocat 50.000 lei pentru fotbal. Sigur, suma este aproape 
acoperitoare, dar acum sunt meciuri mult mai multe, mai ales că avem şi grupe de juni‑
ori, iar să te încadrezi într‑o astfel de sumă trebuie să fi un acrobat sportiv. În funcţie de 
rezultate, pentru anul 2017 vom aloca o sumă mai mare. Disponibilitate există, jucătorii 
trebuie doar să îşi facă treaba pe teren”, a spus Dan Ghiurco. 

În premieră, grupe de copii şi juniori la toate categoriile de vârstă!  

Pentru a avea rezultate în sport, trebuie să existe şi o pepinieră proprie bine pusă 
la punct. Tocmai de aceea, şi la Rapid Jibou s‑au format grupe de copii şi juniori, iar 
în acest sezon, gruparea de pe Someş doreşte să fie reprezentată la toate categoriile de 
vârstă! Au început să apară şi rezultatele, astfel că juniorii A1 pregătiţi de Adrian Noţigan 
sunt pe podium în Liga a IV‑a, în timp ce juniorii C antrenaţi de Alex Turcu au fost 
în fotoliul de lider până etapa trecută. Juniorii D antrenaţi de Andrei Teglaş şi cei E de 
care se ocupă Nicolae Daroţi, sunt la început de drum, dar pe viitor şi aici vor apărea 
rezultate.

Ce este mai important în momentul de faţă este că Rapid Jibou are peste 120 de 
juniori şi, alături de Sportul Şimelu şi Atletic Zalău, sunt singurele cluburi din Sălaj care 
au grupe la toate categoriile de vârstă! „Este o bucurie şi o satisfacţie când îi văd pe copii pe 
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terenul de sport, dar şi pe antrenorii care îi învaţă abc‑ul fotbalului. Este o încântare să vezi 
că fac mişcare şi nu stau în alte locuri unde nu este sănătos pentru un copil. Sportul în‑
seamnă sănătatea fizică, dar şi mintală. Ne dorim să avem  copii sănătoşi şi ‑ dacă se poate 
‑ şi rezultate. Trebuie să fim aproape de mişcarea sportivă din Jibou şi să o încurajăm. 
Oamenii trebuie să priceapă că fără sport nu ne putem dezvolta frumos. Oamenii şi copiii 
trebuie să facă mişcare, doar aşa ne putem aştepta la generaţii sănătoase”, a spus primarul.   

Se doreşte echipă de handbal,  dar şi o sală de sport  modernă!   

Cum am spus şi mai sus, în Jibou se poate vorbi doar de fotbal, având în vedere că 
nu mai există niciun club sportiv, iar celelalte ramuri sportive se practică doar prin cur‑
tea şcolii sau la orele de sport. Primarul îşi doreşte ca în oraş să se practice şi handbalul, 
chiar la nivel de performanţă, astfel că are în plan să formeze o echipă de băieţi, mai ales 
că îndrăgeşte acest sport, pe care l‑a şi practicat în şcoala generală, dar şi la liceu. „Mi‑ar 
fi plăcut să avem şi o echipă de handbal. Eu am practicat acest sport în liceu şi aveam o 
echipă foarte bună. M‑am gândit să punem bazele unei echipe de handbal băieţi, mai ales 
că tot ce înseamnă infrastructură şi cheltuieli sunt la o altă dimensiune. În plus, în Sălaj 
nu mai există echipă de handbal băieţi şi ar fi frumos să avem noi una, la Jibou”, a spus 
primarul.  

Până să se pună bazele unei echipe de handbal, primarul vrea ca în oraş să apară şi 
o sală de sport de dimensiune olimpică, la Grupul Şcolar „Octavian Goga”, acolo unde 
ar urma să fie renovate unităţile de învăţământ, dar şi internatul.  

Grădina Botanică „Vasile Fati”, „perla” Jiboului şi chiar a Sălajului 

Dacă activitatea fotbalistică de pe Someş  l‑a încântat de la copii şi juniori până 
la seniori,  Dan Ghiurco se poate mândri cu încă un lucru: Grădina Botanică „Vasile 
Fati”, pe care a numit‑o perla Jiboului şi chiar a Sălajului! Un cadru natural,  mirific, al 
cărui prag l‑au trecut aproximativ 50.000 de turişti într‑un singur an, ceea ce face din 
acest loc obiectivul turistic numărul unu din Sălaj. „Este o perlă a Jiboului şi chiar a 
Sălajului. Creşterea în medie geometrică a numărului de turişti pentru urbe este cea mai 
bună promovare. Anul trecut, dar şi anul acesta, numărul turiştilor a trecut de 50.000. 
Celelalte obiective turistice din judeţ nu strâng la un loc atâţia turişti. Este o oportunitate 
pe care trebuie să o valorificăm”, este de părere primarul, cel care a încheiat prin a ne 
informa că se intenţionează modernizarea zonei de lângă grădina botanică. „Suntem 
obligaţi să facem din Jibou şi din zona centrală un fel de anticameră a grădinii. Este nevoie 
de amenajări stradale şi de punerea la punct a zonelor din jur. Pentru Jibou nu există un 
ambasador mai bun ca şi grădina botanică. Este o oportunitate pe care trebuie să o valori‑
ficăm”, a încheiat Dan Ghiurco.

Sportul Sălăjean, 26 octombrie 2016



22 • Anuarul presei sălăjene 2016 / Fejér László

A szobrok is beszélnek

Százegy esztendővel ezelőtt, 1914‑ban  született Kós András szobrászmű‑
vész és grafikus a most Szilágy megyéhez tartozó Sztánán. Kós Károly gyerekei 
között sorrendben a másodikként.  Tagja volt annak a nemzedéknek, amely kez‑
deményezte és megalapította a Barabás Miklós Céhet, az erdélyi magyar képzőmű‑
vészek egyesületét. 

A művészre emlékeztető és egyben annak életpályáját ismertető kiadvány je‑
lent meg az elmúlt napokban, a kolozsvári Művelődés kiadásában, nem kell mon‑
danom, hogy „A szobrok is beszélnek” címmel. Alcíme szerint Kós András életútja 
Sztánától Sztánáig.

A könyv szerzője a magyarországi Sas Péter művelődéstörténész, aki az eltelt 
néhány esztendőben kutatásaival, közölt tanulmányaival, monográfiákkal tucatnál 
több elfelejtett jeles erdélyi személyiség kulturális értékeit hozta felszínre.

A mintegy száz oldalas és szép kivitelezésű kiadványban a szobrász életmű‑
vét is értelmező kötet elején szándékát megfogalmazva vallott: „Ennek a könyv‑
nek megszületését Kós András is erőteljesen szorgalmazta. Emiatt a kismonográfiát 
olyan lelkiismereti kötelességemnek tekintettem, amivel felejthetetlen egyénisé‑
ge iránti személyes jellegű adósságomat legalább részben törleszthetem. Az ő, 
valamint szülei korosztályától kaptam, csodálhattam és szerethettem meg azt az 
Erdély‑képet, amely napjainkban feltartóztathatatlanul romlik, foszladozik, pusztul 
és egyre jobban a ködös homályba vész.”

A kismonográfia nagyobbik részében Kós András életrajzát, munkásságát, a 
változó körülmények közötti pályafutását ismerteti. Érthetően elsőnek a sztánai 
évekről, nevezetes szülőhelyéről, a Varjúvárról olvashatunk, ahol gyermekkorát és 
ifjúsága egy részét töltötte.

A tanulóévek eseményeinek leírásaival a letűnt korszak történelmével is‑
merkedik az olvasó, melyekről Kós Andrástól és régebbi dokumentumokból is 
értesülhetünk.

Külön fejezet foglalkozik a temesvári évekkel, majd a kolozsváriakkal, 
ahol képzőművészeti képzésben részesült a neves Romul Ladea – aki többekből 
szobrászt „faragott” – tanítványaként. A kötet szerzője nem egyszer idézi a mes‑
terétől kapott intést: „Ha egy szobrász egy szobrot csinál, amit fel kell állítani vala‑

Fejér láSzló
Hepehupa
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hol, a szobor olyan kell legyen, hogy aki arrafelé jár, vagy látja, vagy nézi, annak úgy 
tűnjön, mintha az mindig ott lett volna, és mindig ott lesz.”

Művelődéstörténeti dokumentumértékű része a könyvnek amelyben a szer‑
ző korabeli lapokat idézve Kósnak az egyéni és csoportos kiállításait ismerteti. Erről 
a kötet végén a színes mellékleteket megelőzően jegyzék szerepel: önálló kiállításait 
tekinthették meg az érdeklődők 1967‑től Bukarestben, Kolozsvárt, Isztambulban, 
Budapesten. Jelenleg állandó életmű‑kiállítás látható Kolozsvárt a Farkas utcai 
templom sekrestyéjében. Ugyanakkor a Barabás Miklós Céh fiataljaival közösen 
az 1939‑es kolozsvári csoportos kiállítást követően mintegy harminc közös tárlaton 
is szerepelt munkáival. Hazai városokon kívül (legtöbbször Kolozsvárt szerepelt) 
például Minszkben, Szentpéterváron, Moszkvában, Varsóban.

Kós András pályafutásában hosszabb művészi szünetet okozott a második vi‑
lágháború. A sors kegyetlen fintora: a háború végén kisebb társasággal kelet felé, 
azaz hazafelé indult, szovjet fogságba, Örményországba került. Szabadulása után 
– nem azonnal – az ismert szobrász a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti 
Főiskola oktatójaként működött.

A megváltozott hatalmi rendszerben, az elmúlt pár évtizedben új szelek jár‑
nak a Varjúvár, Sztána fölött, ahová a szobrász 2010‑ben bekövetkezett halála előtt 
vissza‑visszatért. Erről tanúskodnak azok a beszélgetések, amelyeket Kós András 
folytatott Sas Péterrel, és megtalálhatók a kötet végén, azokkal az értékelésekkel 
együtt, amelyek művészettörténeti szakemberek véleményét tükrözik.

Korábbi alkotása áll Bábolnán, az 1437‑es parasztfelkelés résztvevőiről. Budai 
Nagy Antal szobrának elkészítésével is megbízták, a tervet Bukarestben jóváha‑
gyták, ám az akkori hivatalosságok szerint „Felállítása nem időszerű” – sajnos, azóta 
sem.

A második világháború idején, 1941‑ben, pályázatot nyert Bethlen Gábor fe‑
jedelem szobrának elkészítésére. Az is későn, a ezredforduló előtt került talapzatra 
Nagyváradon.

A kismonográfiát nagyszámú fénykép illusztrálja az életpályát szemléltető 
képekkel, színes mellékletekkel.

A keménykötésű és a tartalomhoz illő papíron a zilahi Color Print Nyomdában 
készült kötet megjelenését az RMDSZ Communitas Alapítványa támogatta.

Hepehupa, Nr. 1, 2016 

Articol despre activitatea şi opera sculptorului clujean Kos András.
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De ce merg tinerii în pelerinaj la 
Medjugorje? …Că n‑au nimic mai 

bun de făcut!

Încep ex abrupto ca să mă asigur că tinerii cititori nu vor abandona lectura 
înainte de a prinde esența.  Medjugorje e un loc aparte. De ce spun asta? În 1981, 
Fecioara Maria s‑a arătat, pentru prima oară, unui grup de șase copii, pe unul dintre 
dealurile din împrejurimi. Acest lucru stârnește curiozitatea tinerilor. Mulți merg 
acolo ca să experimenteze trăiri excepționale și/sau să înțeleagă de ce se adună atâția 
tineri într‑un loc de rugăciune, când există atâtea alternative cool de a‑ți petrece 
timpul. Anual, se organizează un festival la care participă zeci de mii de persoane 
laice din zeci de țări, sute de preoți și călugări. E un pelerinaj, durează o săptămână 
și e dedicat tuturor celor care se simt tineri. Pentru ridurile sufletești se recomandă 
spovada. Pentru rănile sufletești se recomandă Medjudorje. Acolo se duc „tinerii”, 
indiferent de vârstă, care caută un răspuns și care vor să panseze o rană, iar trusa 
de prim‑ajutor, aflată la‑ndemână,  nu oprește sângerarea.  Răni la tineri?! O, da! 
Dar cum pansezi o rană pe care nu o poți atinge? N‑ai de ales, devii un Toma, și 
abia apoi te apuci de pansat.  Cine‑i Toma? Un tip care n‑a crezut că Dumnezeu 
există până când n‑a pus degetul în rănile lui. Deci da, când ești în suferință, te vezi 
nevoit să faci ceva ca să nu mai suferi, poate să crezi în ceva, poate să te‑agăți de 
o speranță. De ce să suferi când poți să nu suferi, nu? Asta‑i logica umană și sunt 
perfect de‑acord cu ea. Există o altă logică, nu umană, care zice că încercările vieții, 
suferințele, sunt motiv de bucurie. Pe‑asta n‑o mai înțeleg, dar e firesc, nu face 
parte din logica umană. Bun, și‑acum te‑ntrebi: de ce să accept ceva ce nu mi‑e 
accesibil spre înțelegere, mie, ca om?

R. Decartes: „Dubito, ergo cogito. Cogito, ergo sum. Sum, ergo Deus est”
(Mă îndoiesc, deci cuget. Cuget, deci exist. Exist, deci Dumnezeu există.)

Potrivit concepției carteziene, tu, ca om, ești o ființă duală, alcătuită din trup 
și suflet. Tot ce povestim noi aici e despre suflet, suflet la care ai acces prin inter‑

ioana gale
Sălajul pur şi simplu
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mediul credinței. Credința este o alegere. La baza deciziei de a crede sau nu, stau 
trăirile care te însoțesc pe culoarul îngust al luării deciziei. Nu poți să crezi atâta 
timp cât nu experimentezi trăiri autentice, iar ca să experimentezi trăiri autentice, 
trebuie să crezi. E o spirală în care te învârți la nesfârșit. Decizia de a crede sau nu, îți 
aparține. Considerând că alegerea a fost făcută în favoarea credinței, putem începe 
să construim, să întărim credința, apelând la activități și unelte care servesc acestui 
scop: liturghii, sacramente, palerinaje, mărturii, adorații, în final, un program de 
rugăciune în care este prezent divinul. Aminteam de pelerinaje, iar Medjugorje 
este unul dintre locurile de pelerinaj. Nu se umblă în coate și‑n genunchi, nu vine 
nimeni să te tropotească, nu ți se cere să porți batic și țoale pe tine, nu ți se spune 
că Dumnezeu este un Dumnezeu răzbunător, nu te duci ca să te vadă vecina din 
rândul trei că te rogi cu patos, nu te duci pentru că tu ai impresia despre tine că ești 
sfânt, în concluzie, nu‑i un loc pentru îndobitocire. În schimb, te duci pentru că 
nu ești sfânt (altfel ai putea sta în calendar), te duci pentru că ai o speranță, te duci 
pentru că ai nevoie de înțelegere, iertare și apoi împăcare cu tine și aproapele, te 
duci pentru că participi la un program de rugăciune atipic, se cântă, se dansează, se 
împărtășesc experințe de viață, experiențe de credință. Cât vezi cu ochii sunt tineri 
care au un țel comun. E o altă lume acolo, plină de energie pozitivă. De ce merg 
tinerii în pelerinaj la Medjugorje?  …Pentru că n‑au nimic mai bun de făcut!

Pelerinajul la Medjugorje – un fel de altceva

La fel ca mulți tineri, am primit ideea de a merge în pelerinaj cu o oarecare 
apăsare. Nu sunt un om străin de biserică, de pelerinaje, însă simțeam că acel loc 
este destinat persoanelor consacrate, în fine, unei categorii de persoane care înțele‑
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ge și simte mai profund credința. Eu auzisem de mică de Medjugorje ca fiind un 
loc de pelerinaj în care se arată Fecioara Maria. Mânată de dorința unei confirmări a 
existenței divine, m‑am trezit la Medjugorje, pentru prima oară, în 2011, și, aseme‑
nea lui Toma, vroiam să pun și eu degetul pe o rană. N‑am trăit nimic supranatural, 
dar am primit, pentru prima oară, șansa de a face o spovadă adevărată. E o piatră 
importantă la fundația creșterii spirituale. Recent, m‑am întors din al patrulea pele‑
rinaj la Medjugorje și am adus cu mine câteva suveniruri sufletești.

Sălajul pur şi simplu, 8 august 2016 



De vorbă cu Daniel Pop, după 
lansarea primului său album muzical 

– „Horile m‑o dus prin lume”

De vorbă cu Daniel Pop, după lansarea primului său album muzical – „Horile 
m‑o dus prin lume” Interpretul de muzică populară Daniel Pop și‑a lansat primul 
album de muzică populară, initulat „Horile m‑o dus prin lume”, duminică, 8 mai, 
în prezența unui număr impresionant de oameni veniți să‑i fie alături la Șimleu 
Silvaniei. Cu prilejul acestui eveniment important în viața tânărului șimleuan, am 
considerat oportun să adresez câteva întrebări care să ilustreze modul în care a fost 
perceput acest spectacol, dar și trăirile interpretului Daniel Pop.

Ioana Gale: Vorbim, așadar, de lansarea primului tău album de cân‑
tece populare. Ce reprezintă pentru tine acest album?

Daniel Pop: „Horile m‑o dus prin lume” este un album cu un titlu pe cât de 
sugestiv, pe atât de realist, este un material în spatele căruia sunt ani de muncă sus‑
ținută, și, pentru că este primul meu album, mi‑am dorit ca lansarea lui să fie acasă, 
să‑i am aproape pe cei dragi,  pe oamenii pe care i‑am purtat mereu în suflet și în 
gând, șimleuanii mei. Destinul a făcut să călătoresc prin lume încă din copilărie. 
Am purtat o luptă continuă între dorul de casă, de familie, de meleagurile în care 
am crescut și dorința de a face ceea ce‑mi place cu adevărat. N‑a învins nimeni, 
nici omul Daniel și nici artistul din mine, ci am reușit să le împletesc, așa cum am 
putut și cum am considerat că ar fi bine. De aceea, acest album e o încununare a 
trăirilor mele. Am depus mult suflet și am muncit mult. Acest prim album repre‑
zintă pentru mine o etapă foarte importantă din cariera mea. Visul acesta a deve‑
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nit realitate, lucru pentru care se cuvine să mulțumesc Primăriei orașului Șimleu 
Silvaniei, care mi‑a acordat încrederea și sprijinul ei, iar fără susținerea domnului 
primar ing. Septimiu Țurcaș și a Consiliului Local acest eveniment ar fi fost foarte 
greu de realizat.

I.G.:  Dacă ar fi să reduci la un singur cuvânt ceea ce înseamnă pentru 
tine acest album, care ar fi acela?

D.P.: Dacă ar fi să reduc la un singur cuvânt ce înseamnă acest album pentru 
mine, acel cuvânt ar fi „tinerețe”.

I.G.: Cum  a primit publicul noul album?

D.P.: Se spune că unde sunt mulți, 
puterea crește. Am avut parte de un public 
numeros, am avut norocul să fiu înconju‑
rat de mulți oameni dragi, să am parte de 
susținerea necondiționată a familiei mele 
căreia îi mulțumesc încă o dată, să fiu spri‑
jinit de rudenii, prieteni, oameni cunoscuți 
și mai puțini cunoscuți care și‑au rupt din 
timpul, devenit azi mult prea prețios, pen‑
tru a‑mi fi alături. Tuturor le mulțumesc și 
le transmit că vor avea mereu un loc în su‑
fletul meu, indiferent unde drumurile vie‑
ții mă vor duce. Sigur că fiecare om merită 
și își dorește să fie iubit, apreciat, respectat. 
Eu am gustat din toate acestea, le‑am simțit 
cu adevărat duminică seara. Nu mi‑am pu‑
tut imagina, chiar dacă în suflet asta mi‑am 
dorit, că vor veni la acest spectacol atât de 
mulți oameni. Au avut răbdare să‑mi stea 
alături atâtea ore. Să nu mai vorbesc de fap‑

tul ca mulți au părăsit sala nemaiavând loc. Lor trebuie să le cer scuze și să îi asigur 
că mă voi revanșa. Uneori, lucrurile se desfășoară independent de tine. Păcat că nu 
s‑a inventat un alt cuvânt pentru verbul „a mulțumi”, însă vi‑l trimit din inimă și 
sper să îl simțiți oriunde ați fi.

I.G.: Cum îți definești, într‑un singur cuvânt, publicul prezent la 
lansare?
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D.P.: Aș putea descrie cel mai bine publicul, ca fiind onorabil! Sunt mândru 
că sunt din Șimleu Silvaniei, sunt mândru de șimleuanii mei!

I.G.: Ai avut alături nume cunoscute ale muzicii populare românești, 
dar și mulți invitați din rândul colegilor tăi de generație. Ce a însemnat 
pentru tine prezența lor la acest spectacol?

D.P.: Am avut alături de mine, duminică seara, oameni și artiști minunați. 
Prezența lor la Șimleu înseamnă foarte mult pentru mine, deoarece prin partici‑
parea lor, acest spectacol a avut o strălucire aparte! Așadar, îi mulțumesc doamnei 
Iuliana Tudor și doamnei Elise Stan, care mi‑au făcut onoarea să fie alături de mine 
la acest eveniment de o importanță majoră pentru mine. Le mulțumesc invitaților 
de onoare – Ionuț Fulea, Mariana Deac, Dinu Iancu Sălăjanu, Alexandru Pugna, 
Antonela Ferche și Liviu Buțiu, Cornelia Neaga – care ne‑au dovedit, încă o dată, 
nouă, celor tineri, că ne acordă sprijinul și susținerea ori de câte ori vom avea nevoie. 
Le mulțumesc și colegilor de generație – Vlăduța Lupău, Oana Tomoiagă și Șerban 
Horj, Alexandru Brădățan, Bogdan Toma, Ina Todoran, Stana Stepanescu, Virginia 
Irimuș, Paul Ananie, Alexandra Chira, Bogdan Cioranu, Codruța Rodean, Gabriel 
Dumitru, Nicu Mâță –  care nu au ezitat să vină să mă susțină. Suntem o echipă 
de excepție menită să cânte și să încânte oriunde horile ne‑or duce.  Mulțumesc 
Ansambului „Ceata Junilor”, pe care îi asigur de tot respectul și recunoștința mea, 
iar pentru ca ei să fie prezenți în acest spectacol, îi mulțumesc doamnei mana‑
ger Silvia Macrea. Încă o dată mulțumesc orchestrei condusă de Maestrul Ovidiu 
Barteș și echipei TVR Cluj pentru preluarea evenimentului!

I.G.: Ce urmează după lansarea acestui prim album?

D.P.: După lansarea acestui prim album, urmează alte surprize pentru cei care 
mă îndrăgesc, pentru cei ce iubesc tradiția. Am în plan să filmez videoclipuri la câ‑
teva melodii, astfel, mesajul cântecelor va putea fi transmis mult mai ușor. Totodată, 
pregătesc alături de colegii din tânăra generație un material inedit care va fi realizat 
alături de orchestra „Lăutarii” din Chișinău, condusă de Maestrul Nicolae Botgros.

I.G.: Ce le poți transmite celor care, din diverse motive, nu au reușit 
să participe la acest eveniment, dar și‑ar fi dorit să‑ți fie alături?

D.P.: Cuvintele mele se sincronizează cu horile mele, darul meu este să cânt,  
iar dacă prin acestea simțiți mulțumirea, iubirea și respectul pe care vi‑l port, atunci 
sunt omul cel mai fericit! Leacul minții și al sufletului pe care vi‑l ofer este muzica 
mea!

Sălajul pur şi simplu, 10 mai 2016 
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Iuliu Maniu, omul care a trăit 
sensul cuvântului „creștin”

„Sfinxul de la Bădăcin”, cum mai era numit Iuliu Maniu datorită moralității 
care l‑a consacrat în prim‑planul scenei politice interbelice, a dat dovadă de‑a lun‑
gul vieții sale de o conduită ireproșabilă atât în sfera activității politice, cât și în cea 
a vieții private. Iuliu Maniu a trăit  departe de tentațiile care, pentru un om politic 
de talia lui, ar fi fost firești, acționând întotdeauna  conform conștiinței și credinței 
sale. Cu toate că Iuliu Maniu și‑a asumat și a urmat învățăturile cultului greco‑ca‑
tolic, el nu a făcut diferențe legate de opțiunile religioase ale celor din jur. Ba mai 
mult, Iuliu Maniu a avut un spirit ecumenic, militând pentru unitatea tuturor creș‑
tinilor, lucru care e susținut și de faptul că atunci când se afla la București, și tim‑
pul îi permitea, frecventa două biserici: una greco‑catolică și alta ortodoxă.  Acest 
model de comuniune este urmat azi de cei care se implică în campania de strângere 
de fonduri pentru reabilitarea Casei Memoriale „Iuliu Maniu”, deopotrivă catolici, 
ortodocși ori alte confesiuni.

Iuliu Maniu, un ascet

După cum ilustra istoricul Constantin Xeni, Iuliu Maniu a trăit o viață mo‑
destă, de ascet. Nu o dată l‑a surprins „mâncând singur în odăița lui (n.r. de la 
Athenee Palace), pe un colț de masă, pâine neagră din care tăia tacticos cu un cuțitaș 
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și câteva mere frumoase, pe care cu mândrie spunea că le adusese de la Bădăcin”.  
Niciodată nu l‑a tentat bogăția, singura lui proprietate era Casa de la Bădăcin, un 
loc căruia i se mai spune, prea pretențios, însă, conac. Scandalurile și complicațiile 
sentimentale lipsesc cu desăvârșire din biografia lui, elemente ce susțin dorința de a 
da pildă creștinească celor care l‑au cunoscut. Iuliu Maniu nu a fost căsătorit nicio‑
dată, dorind să‑și dedice viața slujirii neamului românesc, creșterii celor patru copii 
ai surorii sale, Elena,  rămasă văduvă din tinerețe și, nu în ultimul rând, pentru că 
posibila relație cu Clara, farmascita de la Șimleu, putea fi  interpretată politic datori‑
tă naționalității acesteia. Strănepotul lui Iuliu Maniu, preotul Matei Boilă, a relatat, 
pe scurt, acest fragment:  „El în tinerețe a avut o dragoste, știi cum erau legăturile 
alea foarte civilizate. El nu s‑a căsătorit din motive politice. Ea era unguroaică, și el, 
știind că luptă pentru națiunea lui și că ar putea fi interpretat oarecum greșit, a re‑
fuzat, lucru care i‑a rămas, pentru că a ținut mult la ea. Dacă n‑ar fi fost om politic, 
probabil că ar fi renunțat la viața de bărbat singur”.

Iuliu Maniu i‑a dat secretarului său stofa pe care o primise 
pentru un nou palton

Nepotul lui Iuliu Maniu, Ionel Pop, a povestit că în timpul celui de‑al Doilea 
Război Mondial, i‑a cumpărat lui Iuliu Maniu stofă groasă, englezească, după ce a 
observat că paltonul pe care îl avea Maniu era ros de atâta purtat. Iuliu Maniu, însă, 
i‑a oferit stofa secretarului său care „era sărac, cu familie și nu avea palton bun”, 
după cum se arată în „Monografia satului Bădăcin și a familiei Maniu”, al cărei 
autor este pr. Cristian Borz.

Acest altruism a fost cultivat de Iuliu Maniu de‑a lungul vieții sale, susținând 
existența unui sistem de valori creștine. La fel cum Iuliu Maniu s‑a îngrijit de cei ce 
erau necăjiți și i‑a îmbrăcat pe cei ce erau goi, să ducem și noi mai departe modelul 
de creștin universal pe care Iuliu Maniu l‑a trăit și să ne îngrijim de ceea ce a rămas 
după Iuliu Maniu, de casa de la Bădăcin, care așteaptă să fie „îmbrăcată” cu un nou 
acoperiș. Cei care simt că au datoria creștinească de a ajuta, la fel cum obișnuia să 
facă și Iuliu Maniu, o pot face donând în conturile:

Lei: RO22 RZBR 0000 0600 0208 5400
Euro: RO18 RZBR 0000 0600 0289 9205
Dolari: RO11 RZBR 0000 0600 1092 7730
Cont PayPal: salvaticasamaniu@yahoo.com
deschise la Raiffeisen Bank, Agenţia Şimleu‑Silvaniei, jud. Sălaj.

Întreaga activitate legată de evoluția campaniei poate fi urmărită pe pagina de 
Facebook:https://www.facebook.com/SalvatiCasaMemorialaIuliuManiu/?fref=ts

Sălajul pur şi simplu, 17 octombrie 2016 
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40 éves citerazenekar

Csapó Károly 1972‑től ta‑
nított a dobai iskolában, amelynek 
igazgatója is volt 1992/ig, amikor 
polgármesernek választották. A kez‑
detekről így beszélt.

– 1976‑ban kineveztek kul‑
túrház igazgatójának, ekkor indult 
a nagy Megéneklünk Románia 
Fesztivál. A megyei kultúrigazgató‑
ság felkért, hogy elevenítsük fel a régi 
szokásokat, hangszereket. Beszéltem 
Gáspár Attila barátommal, aki zene‑
tanár, azóta együtt vittük, húztuk a csoportot. Minden héten kétszer mentem utána 
saját autómmal. Ez a betanítás idején volt. Még volt néhány citera akkor, amiket le‑
szedtek a padlásról a bácsik, utána a megyei kultúra által rendelt rezonáló dobozokat 
elkértem, és átalakíttattuk citerává. Sokan már nincsenek közöttünk, de még vagyunk 
vagy négyen, akik most is citerázunk. Részt vettünk a fesztiválon, utána sok helyen sze‑
repeltünk Csíkszeredától Szatmárig, és Magyarországon is felléptünk. Kezdetben a ci‑
teraegyüttest énekkar kísérte, vagy negyvenen. Később nyolcan‑tízen maradtunk, akik 
folyamatosan felléptünk. Nem hagytam abba, én is ott tanultam meg citerázni. Amíg 
gyakoroltak, én a hátsó padban, magam szorgalmából tanultam meg ezt a művészetet. 
Ezt most is folytatom. Amikor átadtam a stafétát a következő polgármester számára csak 
egy kikötésem volt. Tudjon citerázni. Tud is, nem is akárhogyan.

Gáspár Attila így emlékszik az indulásra.
A kisegyüttes, amelynek tagjai kis‑ és nagydobai családok voltak 1976 őszén ala‑

kult. A kezdetet elevenítettük fel a nagyszámú közönség előtt, a két település közös 
Művelődési Házában. Csapó Károly, a hat egészében kitöltött mandátum után leköszö‑
nő polgármester felvázolta a kezdeti időszakot. Akkoriban kémia‑ fizika‑szakos tanár‑
ként dolgozott a dobai iskolában és vezette a közösség művelődési intézményeit, ilyen 
helyzetben látta meg a szükségét és a lehetőséget egy citera‑csoport megalakításának. 
Szerencsére, a két faluban több családnál is voltak régi, saját készítésű citerák. Engem 
hívott meg, hogy megszervezzük és elindítsuk az együttest, – kolozsvári diákéveink alatt 
ismerkedtünk meg, számon tartottuk egymást a szilágysági származású egyetemisták, és 
miután én ugyanazokban a „fényes években” kerültem Zilahra, zenetanárként, felkért 

gáSpár attila
Szilágyság Szilágyság
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a közreműködésre. Felkutattuk a működőképes citerákat, amelyeknek alapján több új 
hangszert is készítettünk (a Csapó Kokas Ferenc asztalos műhelyében). Több ügyes 
asztalos és ács is volt abban az időben a két Dobán, akik különböző építőtelepen dol‑
goztak nappal, este haza jártak és a csoporthoz csatlakoztak, rendszeresen részt vettek a 
szervezésben, hangszer‑ készítésben, eljártak a próbákra. 

Már rögtön a közös munka elején megállapíthattam, hogy mindkét faluban élnek 
a magyar népdalok. Azokban az években járt a Tövishát falvaiban és a Szilágyság más te‑
lepülésein is Almási István, a Kolozsvári Folklórintézet munkatársa, és összegyűjtött egy 
igen terjedelmes kötetre való népdalt, amelyeket 1979‑ben jelentetett meg a Kriterion 
Könyvkiadónál, Szilágysági magyar népzene címmel. Ezt megelőzően a Szilágy Megyei 
Népi Alkotások Házánál 1973‑ban jelent meg a sarmasági tanító Balogh Dezső kis nép‑
dalgyűjteménye Szilágysági népdalcsokor címmel. Ezeket a népdalokat minden citerás 
– akikhez rövid időn belől családtagjaik, feleségük, gyerekeik is csatlakoztak – ismerte, 
énekelte. Ez nagy segítséget jelentett a dalok válogatásában, a repertoár összeállításában. 
Olyan citerások voltak az alapító tagok, akiknek szülei szintén zenéltek, énekeltek és 
népi hangszereken játszottak és akiktől Almási István több népdalt is lejegyzett, majd 
jómagam is, a tőlük megtanult népdalokat lejegyeztem és 2000‑ben Szilágysági gyerek 
vagyok címmel közre adtam. 

Az ünnepségen a leköszönő polgármester után szót kapott az újonnan megvá‑
lasztott, ugyancsak nagydobai lakos polgármester, Bogdán István, egykori tanítványunk. 
Majd alulírott emlékezett a kezdeti időszakra, röviden felvázolva a citera történetét, sze‑
repét a magyar népéletben, a jelenlegi hangszerek elkészítésének körülményeit, a néhai 
dobai tanító‑házaspár Szénási Endre és Margit szerepét. Sokkal nehezebb anyagi, köz‑
lekedési, hiányos felszereltségű (fűtetlen) helységekben alakult meg az együttes, mint 
amilyeneket ma tudhatunk magunkénak, megyeszerte. Ott volt viszont a tudásvágy, 
a tenniakarás, az elszigeteltségből való kitörés óhaja, a más tájakon élő magyar testvé‑
rekkel, együttesekkel való találkozás, műsorcsere kívánása. Sikerült, azokban a sötét, 
fűtetlen években bejárni műsorainkkal a Tövishát minden „hasonlóan sáros” faluját, a 
Szilágyság magyarok lakta településeit és eljutottunk nagyobb városok színpadára helyi 
népdal‑összeállításainkkal: Zilahra, Kolozsvárra, Szatmárnémetibe, Marosvásárhelyre. 
Utóbbi fellépésünkön hozott össze sorsunk 1980‑ban „rivális” együttesként a hason‑
ló összeállítású mezősámsondi citera‑ének csoporttal, melynek alapító‑vezetője Szász 
Mária tanárnő volt. Majdnem mindenben hasonlított a két csoport helyzete, taglétszá‑
ma, működési körülményei, örömei és gondjai. A marosvásárhelyi megismerkedés és 
kapcsolatfelvétel után több műsorcserére is sor került a két csoport között. Nemcsak 
népdalainkat, énekeinket, szőtteseinket, élményeinket, táncainkat is kicseréltük a közö‑
sen megtartott műsorok alkalmával, igazi örömöt jelentettek ezek a találkozók mindkét 
együttes tagjainak, amelyekről rádiófelvételek is készültek, a Kolozsvári Rádió Magyar 
Adásának szerkesztője, Porzsolt Viktornak köszönhetően. Sajnos ezek a hangfelvéte‑
lek még lappanganak, mert a Magyar Adás 1985‑ben történt megszüntetésével a teljes 
hanganyagot a zsilavai börtönbe vitték, de nemrég visszahozták Kolozsvárra, és most 
folyik a hangfelvételek digitalizálása, feldolgozása, hozzáférhetővé tétele. Így mi is re‑
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ménykedünk, hogy a korabeli hangfelvételeket a már nem élő egykori citerás‑énekesek 
unokái is meghallgathatják. Porzsolt Viktor 1982‑ben disszidált, azután semmiképpen 
nem lehetett az általa felvett anyagokat meghallgatni, újra adásba tenni. Ekkor került 
a helyébe a rádióhoz Balla Zsófia kolozsvári költő, aki jelenleg Budapesten él (és aki 
képzett zenész létére újságíróként kereste kenyerét a bukaresti Ifjúmunkásnál, Előrénél, 
a Dolgozó Nő‑nél, a Napsugárnál). Ő is készített az együttessel három műsort, ame‑
lyek adásba is kerültek a kolozsvári rádióban, sőt, az egyiket átvette a budapesti Kossuth 
Rádió is. 1985‑ben pedig felszámolták a Kolozsvári Rádió Magyar Adását, nem volt 
több magyar szó a romániai és az erdélyi éterben.

Az együttes viszont nem szűnt meg, tovább élt, citerázott, nótázgatott – kicsit hal‑
kabban, mint addig, de élt. 1989 után új erőre kapott csapatunk. Megújult, kiegészült a 
repertoárunk olyan helyi népdalokkal, amelyeket azelőtt nem mertünk énekelni, még 
kevésbé színpadra vinni. Megnyíltak a határok a dobai együttes számára is, így eljutot‑
tunk Magyarország különböző településeire, testvértelepülési kapcsolatok is alakultak, 
mint a mostani ünnepségen résztvevő Kaskantyú‑i közösséggel és a Somló‑hegyalján 
lévő Dobával. (Cor‑Dobával még nem sikerült ilyen szinten felvenni a kapcsolatot, de 
jusson feladat az új polgármesternek is.) Ezek után Csapó Károly emléklapokat osztott 
ki az együttes volt és jelenlegi tagjainak, megemlékezve a már eltávozottakról is.

Az ünnepség résztvevőit köszöntötték a vendégek, majd a Gáspár‑Szabó csalá‑
di citeracsoport mutatott be néhányat Kodály Zolán Bicinia Hungarica sorozatából és 
megénekeltették a közösséget egy igen népszerű katonadallal: Kimegyek a doberdói 
harctérre. A megemlékezést a dobai citerások nyitották és zárták keretbe, régi népdal 
összeállításaikból mutattak be néhányat.

Sok sikert, hosszú életet, kitűnő műsorokat, szerepléseket kívánunk a 40 éves  do‑
bai citera‑énekegyüttesnek, Isten éltesse az együttes minden tagját! Kívánjuk a most 
hivatalba lépő polgármestert és csapatát is így, szívvel‑lélekkel támogassa az együttes és a 
község lakossága, hogy elevenen éltessék tövisháti magyar hagyományainkat!

Szilágyság, 2016/40.

Istoria ansamblului de ţiteră din Doba, care a luat fiinţă în toamna anul 1976. 
Profesorul Csapó Károly pe vremea aceea era şi director de casă de cultură. A primit or‑
din să se prezinte cu ceva autentic local la festivalul Cântarea României. Atunci a apelat 
la prietenul lui Gáspár Attila, cu care au înfiinţat grupul de ţiteră. Au căutat instrumente 
vechi, dar şi ei au fabricat instrumente. Au avut succes, au ajuns în finală. De atunci în‑
continuu au solicitări din partea satelor, oraşelor pentru diferite festivităţi. De mai multe 
ori au avut reprezentaţie în localităţile Ungariei, a concertat şi în Budapesta. Cu ocazia 
împlinirii 40 de ani de la înfiinţare, nu mai puţin de 40 de persoane s‑au perindat în 
formaţiune, toţi au fost cinstiţi de către primărie cu o diplomă de merit. De fapt, fostul 
primar (între anii 1992‑2014) Csapó Károly, tot timpul a fost în formaţie, nu s‑a lăsat 
de ţiteră nici în funcţia de primar. De fapt unul dintre criteriile de selecţie ale actualului 
primar a fost să ştie să cânte la acest instrument.
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józSa láSzló
Szilágyság Szilágyság

A fiatalok nem tudják honnan indultunk

Faluvégi Ferenc 1996‑tól polgármesterként vezeti Kárásztelkét.
– Kárásztelekhez tartozik Domoszló, de egyre kevesebben lakják. Nagyon 

elöregedett tanya. Jelenleg alig mintegy 35 ember lakja. 1974‑ben még 470 személy 
lakott ott.

Gazdaság

Kárásztelek lakossága 
1990‑ben nagyobb volt mint 
most, de nem sokkal. A ki‑
lencvenes évek elején sok fi‑
atal elment, nem feltétlenül 
külföldre, inkább a nagyvá‑
rosokba, a munkalehetőséget 
keresték. Az utóbbi időben 
megállt ez a folyamat. Itt vi‑
szonylag olcsók az ingatlanok, 
és nagyon sok munkahely 
van. Kárásztelken csak az nem 
talál munkát, aki nem akar 
dolgozni. Igaz, a lakosság itt is elöregedett, de a fiataloknak van munkalehetőség. 
Az Europan Kft mintegy 60 embert alkalmaz a faluból, a Chemprod műanyag új‑
rahasznosító cégnél 15‑20 alkalmazott van, a pezsgőgyárban is dolgoznak mintegy 
tízen. Ezelőtt 4 évvel 2,5 millió eurós beruházással készült el a gyár, mellette egy 27 
hektáros szőlőtelepítés.

Ezen kívül van két nagyobb építkezési vállalkozó, a Proforaj Kft vízszintes 
fúrásokban szakosodott, de építkezéseket is vállal, ott is mintegy 16‑20 állandó 
munkaerő van. Az Eurotrans Product Kft a könnyűszerkezetű csarnokok építé‑
sére szakosodott, de civil építkezéseket is vállal, itt legalább 25 személy dolgozik. 
Mindezekhez hozzá kell adni a költségvetési intézmények alkalmazottait, a kis 
ABC‑boltokat. Ha jól összeszámoljuk, mintegy 200 embernek van munkája a fa‑
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luban. Hiányszakma van Kárásztelken is, itt sincs elég villanyszerelő, de hoznak 
máshonnan szakembereket.

Van négy nagyobb mezőgazdasági vállalkozó, aki a földeket műveli. Annak el‑
lenére, hogy kevesen foglalkoznak mezőgazdasággal, a község határa majdnem tel‑
jes mértékben megművelt, alig mintegy 2 százalék marad parlagon. A legnagyobb 
vállalkozó az Eurotrans Product 700 hektárt művel meg, a Solo Impex mintegy 400 
hektáron, a PFA Kovács Vilmos 300 hektáron gazdálkodik, a Szaky Kft pedig 200 
hektárt dolgoz meg. Ezek a nagyobbak. Sokan, heten‑nyolcan, mintegy 30 hektá‑
ron dolgoznak. Ezek saját területet, illetve haszonbérbe vett területeket művelnek. 
Most telepítenek újabb 16 hektár szőlőt a falu határában.

Aránylag kevesen élnek mezőgazdaságból Kárásztelkén, aki gazdálko‑
dik, nagyban termeszt, a többi inkább konyhakerti gazdálkodást folytat a család 
szükségletére.

Az állatállomány, mint mindenütt, a rendszerváltás után a kollektív fel‑
oszlásával nagyon megnövekedett a lakosság körében, majd gyorsan leapadt. 
Rendszerváltáskor mintegy 600 szarvasmarha volt a községben, most alig 60‑70 
állat szerepel a nyilvántartásokban, ez is csak egy néhány ember kezében van. Van 
akinek 5‑6, de van akinek 25 tehene van, egytehenes gazda talán nincs is. Megszűnt 
a tejbegyűjtő, de ami tejet termelnek, el is tudják adni a faluban akár tej vagy sajt, 
túró formájában. Ezzel nem kell piacozni, mert el tudják adni a faluban.

Felfutott a juhtartás. Van két juhos gazdánk, mindenik átlag ezer állattal gaz‑
dálkodik, de ennél több juhlegelőnk nincs. 

– Az itt élők számára nem látványos a változás, hiszen naponta látják a fejlő‑
dést, természetesnek veszik. Azok tudják igazán értékelni, akik innen elszármaztak, 
és ritkán látogatnak haza. Tőlük kapjuk a legtöbb dicséretet. A fiatalok számára 
pedig ez teljesen természetes, hiszen ők nem tapasztalták meg a diktatúra állapotait.

Az iskola

– Érdekes az iskola helyzete. Az utóbbi tíz évben megállt a gyereklétszám 
drasztikus csökkenése. Ezelőtt negyven évvel volt osztályonként 30‑40‑50 gyerek. 
Most átlag 8‑12 gyerek van osztályonként. Érdekes, hogy megnövekedett az óvodai 
létszám, hosszú évek alatt csak két csoport indult, most a tavaly először három cso‑
portot kellett létrehozni. Tehát az iskolának van utánpótlása, a csökkenés érzékel‑
hető, de nem rosszabb, mint más településeken. Jelenleg mintegy 150‑160 gyerek 
van az iskolában az óvodásokkal együtt. 

A polgármester tervei

– Elsősorban a pályázati lehetőségek kihasználása. Ezt az elmúlt mandátum‑
ban is csúcsra járattuk. A tavaly volt olyan helyzet, hogy a község polgármesteri 
hivatala 6 uniós pályázatot kezelt egyidőben. Emellett még volt kormányberuházás 
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is a csatornahálózatra. Ez 1,4 millió eurós beruházás volt és négy évre terjedt ki. 
A mezei utak kövezésére is egymillió eurós pályázat indul, ezeken kívül volt 5 ki‑
sebb, párszáz eurós pályázat, amely párhuzamosan futott. Ezek között a leghaszon‑
talanabbnak a turisztikai információs központ tűnik, mert nincs akkora turisztikai 
vonzerőnk. De volt egy lehetőség a felszerelt épületre pályázni. Teljesen új, jól fel‑
szerelt épületet emeltünk, ebben is létesült két munkahely, öt év múlva pedig arra 
használja majd az akkori vezetés, amire akarja.

2010‑ben volt egy árvizünk, ezt kihasználtuk az uniós pályázatokon. Rendeztük 
az árkokat 1 kilométernyi utcában, és az utcát le is aszfaltoztuk. Ugyancsak uniós 
forrásból vettünk egy multifunkcionális gépet, amely minden tartozékkal képes az 
utak karbantartására, árokásásra, az út menti növényzet kaszálására. Ebben a pá‑
lyázatban sikerült egy nagy sátrat is beszerezni, amely nem csak katasztrófa ese‑
tén, hanem rendezvények alkalmával is jól hasznosítható. Ehhez áramgenerátort 
is vásároltunk. 

Az iskola mellet nagy közösségi teret rendeztünk be, ebben a parkban min‑
denki jól érezheti magát, és teljesen megváltoztatja a község központját. Igazán kel‑
lemes hely.

Ezen kívül aszfaltoztuk a Kálvária temető felé vezető utat, egészen ki a 
pincészetig.

Minden pályázati lehetőséget kihasználtunk, és ahol csak lehetett, igyekez‑
tünk helyi vállalkozóknak kiadni a munkát.

Infrastruktúra

– A megyei és a községi utak egy része egybeesik a falu főutcáival. Mintegy 14 
kilométernyi utunk van, minden utunk jól járható, lekövezett.

Terveink között első helyen van a vízhálózat és a csatornázás teljes kiépítése 
után az utcák aszfaltozása. Kárászteleken a falu minden utcájában teljesen ki van 
építve a víz‑ és csatornarendszer, majdnem 13 kilométernyi a hálózat, a szenny‑
víztisztító telep is készen van, ehhez újabb 1,2 kilométernyi vezetékkel csatlako‑
zunk. Most a rendszer beüzemelése folyik, és átadjuk az egészet a regionális há‑
lózatkezelőnek. A vízhálózatra nagy igény van, fürdőszobákat, mosógépeket stb. 
csatlakoztatnak a hálózatra. Ugyanez vonatkozik a csatornázásra. Itt olyan magas 
a talajvíz, hogy emésztőgödröket nem lehet létesíteni, emiatt mindenki inkább a 
szennyvíz‑elvezető hálózatot választotta, annak ellenére, hogy ez többletköltséget 
jelent a lakosság számára, eddig mintegy 150 gazdaság csatlakozott a hálózatra.

Saját tévéadás

– A faluban teljes az internet hozzáférhetőség, a mobil telefonhálózat is elér‑
hető. A kábeltévé társaság is működik, sőt, saját kárásztelki tévéadást is sugároznak. 
Ez interneten nem hozzáférhető, csak a helyi hálózatban. Ezt használja ki az önkor‑
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mányzat is, és bárki, aki érdekelt ebben, rendszeresek a jókívánságok is. Ennek az 
adásnak van külön helyi szerkesztője.

Legfontosabb: az ember

– Úgy gondolom, hogy Kárásztelken minden feltétel adott a városi szolgálta‑
tások itteni elérhetőségéhez. De ez nem csak az infrastruktúrában érzékelhető, ha‑
nem a kultúrában is. Egy időben néptáncoktatás is volt, most zeneoktatást tartunk. 
A gyerekeket ingyenesen küldhetik zenét tanulni, az önkormányzat fizeti a nagy‑
váradról ingázó zenetanárt. Ennek köszönhetően a rézfúvós zenekarunk nagyon 
komoly eredményeket ért el, most Ausztriában, Bécs mellett fog fellépni a zene‑
karunk, amelyben 6 évestől 24 évesig minden korosztály képviselt. Az emberekbe 
való befektetés a legjobb. Messze nem kerül annyiba, mint egy csatornázás, de van 
akkor hatása a közösségre, mint bármely más beruházásnak.

Feladatok

– A pályázataink többsége a lezárás határán van, még a mezei utak kövezése 
van a közbeszerzési szakaszban. A 12,5 kilométernyi utat 2017‑ben kell majd átad‑
ni. A célunk az volt, hogy a mezőgazdasági forgalmat eltereljük a faluból, a másik 
cél az volt, hogy Ipp irányába is nyissunk utat. Ez Zoványfürdőnél fog csatlakozni 
a főúthoz. 

– A legfontosabbnak tartom az utak, utcák teljes leaszfaltozását. A megyei 
utakkal együtt. Ennek egy része szerepel a megyei tervben, remélem megvalósul. 
Akkor Domoszlón is aszfaltos utak lesznek, és a kárásztelki kimaradt utcákat is 
leaszfaltozzuk. Bízok benne, hogy ez nem elérhetetlen terv.

– A pályázatokhoz szükséges önrészre sikerült fedezetet teremteni? 
– Amikor elkezdtünk, ettől mindig megijedtünk. Közben rájöttünk, hogy ez a 

legkönnyebben megoldható rész. Az önrész vagy az előfinanszírozás megteremté‑
sére mindig van lehetőség. Most is folyamodtunk kölcsönhöz a pályázat lebonyolí‑
tásának érdekében, de csak olyan mértékben, amennyit vissza tudunk fizetni a pá‑
lyázat lebonyolítása utáni elszámoláskor. A mi költségünk csak a kamatok összege.  
Működésre nem veszünk fel kölcsönt, csak olyan fejlesztésre, ami visszajön. De 
ez nem mindig hatékony. Sajnos, menet közben változtat a kormány a játékszabá‑
lyokon. Amikor a csatornahálózatra 6 százalék önrészt vállaltunk, ez 13 százalékra 
emelkedett az első kifizetés után a számvevőszék szerint. Ez 1,4 millió eurónál már 
számottevő összeg egy Kárásztelek nagyságú település számára, még akkor is, ha 
négy évre osztjuk el. De ezt is be tudtuk fejezni, igaz, az állam az utolsó részletet 
még most sem fizette ki a tavaly október óta. Ezzel mi tartozunk a kivitelezőnek. 

– Végül is a falu megél magában, de mindig kell a fejlesztés. Pályázati források 
nélkül nem lehet megoldani a pénzigényes infrastrukturális fejlesztéseket. Az in‑
tézmények karbantartását is elbírja a költségvetés, nem panaszkodhatunk.
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– 1997 óta egyetlen testvértelepülésünk van, a Székesfehérvártól mintegy 30 
kilométerre fekvő Káloz. Már annyira testvérek vagyunk, hogy ez már családok 
közötti kapcsolatokra tevődtek át. Meghívják egymást családi ünnepeikre.

Szilágyság, 2016/6.

Privire de ansamblu despre comuna Carastelec. Primarul Faluvégi Ferenc din 
1996 conduce comuna. Povesteşte de unde au plecat, în ce situaţie au trăit acum 20 
de ani. Este nevoie de a conştientiza în tineretul de astăzi importanţa muncii enor‑
me depuse în comună. Pentru tinerii de astăzi este firesc mediul în care trăiesc, nu 
cunosc uliţele noroioase, impracticabile, comunicarea greoaie. Toate acestea au fost 
posibile ca ajutorul proiectelor europene. Au fost situaţii când au derulat 6 proiecte 
simultan. Acum derulează un proiect de 1,4 milioane euro. S‑au finalizat aproape 
13 km de reţea de apă potabilă şi canalizare, în jur de 150 de familii s‑au branşat deja 
la reţea şi şi‑au amenajat baia în casă. Acum urmează asfaltarea drumurilor, pentru 
că nu au vrut asfaltare până nu se termină săpăturile pentru reţeaua de apă şi cana‑
lizare, dar drumurile sunt bine practicabile, pietruite. Urmează şi pietruirea a 12 
km de drumuri de câmp. Există reţea proprie de internet şi televiziune prin cablu, 
mai mult avem emisiune de televiziune locală. Fanfara noastră cuprinde copii şi 
vârstnici, vor concerta în Viena. 



Szilágycseh kitartása és 
igényessége

Zsehránszky István mintegy hat éve vesz részt a PADIF zsűrijében, és ami‑
kor még működött az ODIF rendezvényein is részt vett. A mostani előadásokat és 
Bodea György kezdeményezését értékelte számunkra.

– Ennek a fesztiválnak az a nagy erőssége, hogy 17 éve folyamatosan létezik. 
Pontosan ez által tükrözi azt is, ami a lakosság, a gyerekek, a műkedvelők szem‑
léletében változott. Ezt más fesztiválok, amelyek egy‑két évig működnek, nem 
mondhatják el magukról. Ez nagy dolog. Ha ezt valaki komolyan, tudományo‑
san kutatná, nagyon érdekes megállapításokat tehetne. Én is az eltelt öt‑hat év alatt 
észrevettem, hogy megváltozott a kisiskolások színjátszása és színházi szemlélete. 
Megpróbáltak nyitni a modern színházi eszköztár felé. Ez nagyon jó dolog, mert 
személy szerint engem sem érdekel az, ha valaki a házi olvasmányt reprodukálja, 
felmond egy betanult szöveget, meghajol, utána tapsolunk. Nekem az volt a leg‑
fontosabb, hogy a színpadon színházi helyzetet lássak. Ha ez megvan, akkor em‑
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berek legyenek ott, akár gyerekek is, akik 
élnek ebben a helyzetben, élő szereplői 
ennek a helyzetnek, és ezt végig tudják 
vinni az egész előadás ideje alatt. A szín‑
padon kialakult helyzetet élik, és a kiala‑
kult viszonyok szerint reagálnak bizonyos 
dolgokra, látják, érzékelik egymást, nem 
csak felmondanak egy betanult szöveget. 
Ez azt jelenti, hogy lényegében nyitottak 
az igazi művészet felé.

Az érdekelt a diákszínjátszásban, 
hogy egy szöveggel kapcsolatban mit fe‑
dez fel benne, mi a saját értelmezése, és 
ezt hogyan adja elő. Már az is nagy szó, 
hogy van saját felfedezése, de ha jól elő is 
tudja adni, akkor az már díjra érdemes.

Most már látszott, hogy megpróbál‑
ják használni a mozgásszínház elemeit, 
hogy gazdagabbá tegyék a színpadi jelenlétüket. Most már egészen más szemmel 
fognak nézni egy színházi előadást, nem úgy mint egy szappanoperát.

– Van rálátása az erdélyi diákszínjátszásra, hol helyezné el Szilágy megyét?
– Szilágy megye nagyon erős, mert nem csak egy városban van diákszínjátszás, 

hanem több helységben, de három helyen nagyon erős csoportok vannak. Tehát 
Szilágy megye valahol az élen van. Nagyon jó a nagyváradi Ady Líceum diákszínját‑
szása. Nagyon jók a kovásznaiak, ma is elvitték az első helyeket, Kézdivásárhelyen 
és Sepsiszentgyörgyön is nagyon jó a diákszínjátszás. Jó diákszínjátszást művelnek 
Marosvásárhely mellett egy faluban, Gernyeszegen. Nem a városban, ahol van a 
nemzeti színház két társulatával, van színiakadémia két stúdiószínházával, meg van 
még három‑négy magánszínház, hanem Gernyeszegen... Kolozsváron volt jó di‑
ákszínjátszás, mostanra valahogyan eltűnt. Pedig a kolozsvári színház, amit Tompa 
Gábor vezet, az ország egyik legjobb színháza. A sepsiszentgyörgyi Osonó csapat 
bejárta a fél világot, a jó diákszínjátszást külföldön is veszik tőlünk, érdemes ezzel 
foglalkozni.

A mostani mezőny nagyon erős. Más fesztiválok hol vannak, hol nincsenek, 
és Szilágycseh pontosan a kitartásával és igényességével nagyon nagy szolgálatot 
tett.

– Hogyan lehetne ezt terjeszteni?
– Erdélyben fel kellene szítani az érdeklődést a diákszínjátszás iránt. El kellene 

vinni a PADIF legjobb előadásait a nagyobb központokban, ahol jelentős magyar 
diákság van. A díjazott, vagy dicséretet kapott előadásokat. Ezzel nagyon jó szolgála‑
tot tennénk, feltámaszthatnánk a diákszínjátszást. A megbecsülést látva mások is rá‑
harapnának. Ez volna az igazi megbecsülés, nem csak az a díjacska, hanem az, hogy 
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el is visznek, megmutatják teljesítményedet. A karaván legkevesebb három csapa‑
tot vinne magával, és egy délelőtt, délután vagy este be lehetne mutatni például 
Kolozsváron, Nagyváradon vagy Temesváron. Nem össze‑vissza kalandoznának, 
hanem régiónként a Szilágysággal és környékével lehetne kezdeni, és vakációban, 
hogy ne zavarjuk az oktatás menetét. Ezt meg lehetne beszélni a különböző régiók 
vezetőivel akár most is. Ez szervezés kérdése, és természetesen pénzkérdés is.

Szilágyság, 2015/43.

Criticul de teatru Zsehránszky István, preşedintele juriului la festivalul naţional 
PADIF, evidenţiază efortul de a fi permanent de 17 ani cel mai important forum al 
teatrului elevilor. Celelalte festivaluri apar şi dispar, dar se poate conta pe festivalul 
din Cehu silvaniei. Piesele puse pe scenă de elevi ne oferă o oglindă. Reflectă ceea ce 
cred ei despre noi, cum văd lumea adulţilor, societatea şi problemele cu care ne conf‑
runtăm. Propune ca cele mai reuşite piese prezentate la PADIF, printr‑un turneu să 
se perinde în diferite oraşe să popularizeze această mişcare. Aceste piese, entuziasmul, 
ingeniozitatea şi sinceritatea elevilor ar trebui popularizate şi pe internet.



A remény hal meg utoljára

Kőrösi László, Nagypetri református lelkésze, kerek negyven esztendeje szol‑
gálja az egyre apadó magyar közösséget.

– 1951‑ben születtem Szalontán, Nagypetribe 1976‑ban neveztek ki lelkész‑
nek, mert akkoriban a püspök helyezte ki a lelkészeket. Most negyven évnyi szol‑
gálat után az év végén „letészem a lantot.” 

A falu lakosságának mintegy 40 százaléka református, a többi ortodox. Amikor 
idehelyeztek 270 református lelket számlált a gyülekezet. A nyolcvanas évek köze‑
pére 305‑re szaporodott a gyülekezet lélekszáma, utána lassú apadás következett, 
majd a kilencvenes évek közepén nagyon sokan áttelepedtek városokba, Zilahra, 
Kolozsvárra, és külföldre. Először a románok indultak meg, majd hívták a ma‑
gyarokat is. Sok magyar házaspár ment el, jelenleg csak két magyar fiatal házaspár 
van a faluban. Kalotaszeg viszonylatában ritkaság volt az 1976‑1990 év statisztikája. 
Ezalatt a 15 év alatt 78 keresztelő volt a faluban és csak 76 temetés! Jelen pillanat‑
ban 202 lelkes a gyülekezet. A természetes fogyás mellett a kivándorlás és a vegyes 
házasság is okozta az apadást. A tavalyi adatok szerint 6 temetés és két keresztelő 
volt, de ha csak két fiatal család van a faluban, akkor a természetes apadás megál‑
líthatatlan. A jelenség nem új, ha arra gondolunk, hogy Almásszentmihályon ez‑
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előtt 100 évvel még volt református gyülekezet, vagy Magyarzsomboron ezelőtt 
15 évvel még volt 28 református, most van 7. Váralmáson megszűnt a magyar 1‑4 
osztály, a gyerekeket a középlaki iskolába hozzák, és szeptembertől itt Nagypetriben 
is megszűnik a magyar elemi osztály mert nincs legalább négy gyermek, akikkel be 
lehetne indítani. Dehát a reménység hal meg utoljára, ahogyan mondás tartja. Ha 
a Jóistennek többszáz éve gondja volt erre a közösségre, talán még vigyáz reánk.

– Községi szinten mi a helyzet?
– Középlakon és Nagypetriben még ki tudjuk írni magyarul is a település ne‑

vét. Az a helyzet, hogy a románság sem szaporodik, a szaporodás nagy százalékát a 
romák adják. Középlakon mintegy 180 magyar él, Váralmáson sem éri el a kétszázat 
a reformátusok lélekszáma.

– Milyen a kapcsolat a községi közigazgatással?
– Jó a kapcsolat a polgármesterrel, rendkívül aktív volt, hiszen 26 éve irányítja a 

községet, de az utóbbi időben mintha alábbhagyott volna a lendülete. Eddig sikerült 
uniós pályázatokkal bevezetni az ivóvizet a faluba. A feleségem közvetítésével a hol‑
landok is segítettek, a vízmintákat jónak találták, és szabadeséssel most négy falut lát el 
ivóvízzel a rendszer. Az önrészt is Hollandiából szedtük össze, kimentünk heten, és 
egy hét alatt mintegy 52.000 eurót sikerült összegyűjteni erre a célra, a többi 450.000 
euró a pályázati rész volt. Ez nyolc évvel ezelőtt készült el, most pedig a látszat szerint 
a csatornahálózat megépítése is zöld utat kapott. Pár éve lefektették a földgáz főveze‑
tékét, de azóta nem folytatták a munkálatokat, pedig lenne igény rá.

A helyi tanács 11 tagú, közte egy magyar van, Ágoston N. György, a Nagypetri 
Református Egyházközség kurátora. Mintegy 17 százalék a magyarok aránya, de, 
sajnos, nem tudunk legalább két tanácsost bejuttatni, mert átszavazások is vannak. 
A következő négy évre most Középlak fogja adni a magyar tanácsost. Ez a szokás, 
hogy váltakozva állítunk jelöltet. A legutóbbi népszámlálás hivatalos adatai szerint 
a községben 1864 lakos van, de kilenc faluban élnek. Ebből 325 vallotta magát 
magyarnak.

A templom és a gyülekezet

– A református templom a XIII. században épült. A meredek domboldalon álló, 
fák mögé rejtett templom építkezési stílusában a román és gótikus stílus jegyek keve‑
rednek. Szinte egész belsejét festmények díszítik.

A hajó mennyezetének 54 kazettáját 1713‑ban, Zilahi Asztalos János készítet‑
te, majd az 1770‑es templom bővítés nyomán keletkezett új rész 13 kazettáját pedig 
a kolozsvári Umling Lőrinc. Ugyancsak ő festette a szószék koronáját is. 1780‑ban 
nagyobbik fia Lőrinc és János, festette a legénykarzat virágokat ábrázoló, 9 tábláját 
és a karzat aljának 5 kazettáját. Ezek között már van figurális ábrázolás is, mint a fára 
mászó mókus. A templom melletti harangláb zsindellyel fedett, a XVIII. században 
épült. Legalább 6‑7 pályázattal sikerült megoldani a templom javítását.
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A dombon épült templom alatt pala talaj van, ami sok gondot okozott. Esős és 
száraz időszak egyaránt hat erre a talajra, ezért a templom repedezni kezdett. Néhány 
évvel ezelőtt egy Gustav Adolf  alapítványi pályázattal sikerült megoldani, a templom 
stabilitásának megerősítését. Az alsó részt beton gyűrűvel vették körbe, most már alig 
észlelhetőek a repedések. Következett a tetőszerkezet felújítása, ebben nagyon nagy 
részt vállaltak a holland és svájci barátaink, majd az Illyés Alapítványtól is kaptunk 
támogatást. Nagyon nagy gond volt a festett kazetták restaurálása, konzerválása. A 
Zilahi Asztalos János által festett rész egyedülálló Erdélyben, hiszen sehol nem talál‑
ható más hasonló munkája. Ez mintegy 15.000 euróba került, és 70 százalékát Seres 
Dénes képviselő közbenjárására a vallásügy államtitkárságtól jött.

A gyülekezet életében a legnagyobb esemény a keresztelő, utána a konfirmálás. 
Enélkül nem lehet jövőt elképzelni. Most már kétévente vagy háromévente kerül 
erre sor, mert kevés a fiatal, akkor is ketten, legtöbb hárman konfirmálnak. Miután 
idekerültem, 1977‑ben 13 gyerek konfirmált…

A restitúció szempontjából az egyházközségnek nem volt visszaszolgáltatható 
épülete. Itt a templom alatt volt a kántori lakás, amelyet hivatalosan eladtak ezelőtt 95 
éve, tehát nem lehetett visszaigényelni.

A földterületet mind visszakaptuk, összesen több mint 15 hektárt. Az egyház‑
községnek 3,5 hektár erdője volt, ezt visszakapta. Akkoriban megtudtam, hogy a 
középlaki nemes, akinek nincs leszármazottja, nem jött vissza, a hatalmas erdőterü‑
leteiből a polgármesteri hivatal 18 hektárt jóváhagyott, tehát most 22,5 hektár erdő‑
területünk van. Tehát van mivel fűtenünk, ezen kívül el is tudunk adni. Ez fedezi a 
erdőőrizeti díjat, és még marad is az egyházközségnek. 

– Kik segítették külföldről az egyházközséget?
– Az alapítványi pályázatokon túl nagyon jó kapcsolatunk van a holland Aalten 

és a svájci Thayngen gyülekezettel. A kapcsolatokra jellemző, hogy az utóbbi időben 
lanyhultak, hiszen az ottani kapcsolattartók is már idősek, a fiatalabbak számára pedig 
nem sokat jelent a mi vidékünk.

Még 1996‑ban vásárolta meg a holland gyülekezet azt a telket, amelyen felépült 
a gyülekezeti ház. Utána minden tavasszal, négy éven keresztül hoztak 5.000 márkát, 
ebből sikerült felépíteni egy 200 négyzetméter alapterületű háromszintes gyülekeze‑
ti házat, amelyet a svájciak segítségével tudtunk befejezni, 1999‑ben Csiha Kálmán 
püspök úr áldott meg. Az imaterem 130‑140 férőhelyes, gyönyörű faragott szószéke 
és mennyezeti csillárja is jelzi, hogy Kalotaszegen vagyunk. Mindkettőt a zsoboki Gál 
Potyó István faragta. Alatta egy minden kellékkel ellátott terem van, amely kibérel‑
hető bármilyen családi eseményre. De a közösség számára több rendezvényt is tar‑
tottunk itt, még filmvetítés is volt. A manzárdon pedig van három vendégszobánk.

– Hogyan telt el ez a 40 év?
– A feleségem, Erzsébet helybeli, tehát, mint Ady Endre, én jöttem a „lányos 

házhoz”. Számomra az szalontai alföld után kicsit szűknek tűnt ez a vidék, de meg‑
szoktam. A gyülekezettel való kapcsolat szerintem felhőtlen.
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A lelkészek mindig gazdálkodtak, értettek, ezzel egészítették ki jövedelmüket. 
Természetesen első helyen a gyülekezet szolgálata szerepel. Mindemellett méhész‑
kedtem is, ebben a korábbi gyakorlatot követte, hiszen régebben a lelkésznek gazdál‑
kodnia is kellett több mindenhez kellett értenie ahhoz, hogy megéljen egy kis gyü‑
lekezetben. Jelenleg is mintegy 200 családot gondozok. A svájci vendégek sokszor 
10‑150 kilónyit is visznek ebből, és többszöri bevizsgálás után is bioméz minőségű‑
nek bizonyult a termék. Ez nem elhanyagolható biztonságot jelent a család anyagi 
viszonylatából. Ennek jövedelméből építettük meg mindkét vendégfogadó panzión‑
kat, amely most már sok vendéget fogad, még Ausztráliából, Japánból, Kanadából is 
voltak elszállásoltak.

Sokszor látogatnak ide külföldi barátaink, a hollandokon és svájciakon kívül 
magyarországiak is. Így történt, hogy egy alkalommal a zsoboki festőtábor lakói jöttek 
hozzánk, és nagyon megtetszett nekik a táj. Ekkor kérdezték, hogy ellátnánk‑e őket 
is egy‑egy kép ellenében? Természetesen szívesen fogadtuk őket, és annyira megsze‑
rették a helyet, a falut, a lakosok vendégszeretetét, hogy 14 éve visszajárnak. Ebben 
fele‑fele arányban erdélyi magyar és magyarországi művészek vesznek részt. A ma‑
gyarországi szervező szerint sokan már januárban érdeklődnek az alkotótábor idő‑
pontjáról, jelentkeznek, nehogy lemaradjanak. Minden alkotó egy képet hagy nálunk 
az ellátás fejében. A 14 év alatt rendkívül értékes festmények maradtak itt.

Mindez nem jöhetett volna létre feleségem, Erzsébet nélkül, aki Kolozsváron 
végzett, négy évet tanított is francia nyelvet, és tökéletes angol és francia tudásával 
gyakorlatilag ő vezényelte a külföldi kapcsolatainkat. Jelenleg a vállalkozását vezeti, 
amely már két panziót is magába foglal. Akár egy egész autóbusznyi látogatót is el 
tudunk szállásolni Nagypetriben.

Szilágyság,



44 • Anuarul presei sălăjene 2016 / Józsa László 

Preotul reformat Kőrösi László slujeşte comunitatea de enoriaşi din Petrindu 
din 1976, deci de 40 ani. Atunci numărul enoriaşilor a fost de 270, astăzi numără 202 
suflete. Înainte de 1990 numărul de enoriaşi a ajuns la 305. În 15 ani (1976‑1990) 
a avut 78 de botezuri şi 76 de înmormântări. De atunci încontinuu scade numărul 
populaţiei. Acum şi şcoala cu clasele primare s‑a desfiinţat.

Biserica, construită în secolul XIII, a fost restaurată; cu sprijinul bisericilor 
înfrăţite din Olanda, Elveţia şi Germania s‑a construit şi o casă comunitară.



A remény hal meg utoljára

A falu mindenese

Debreceni Pali bácsi 1943‑ban született a faluban.
– Sok mindent szeretnék elmondani az akkori időkről. A mai fiatalok el sem 

tudják képzelni, milyen volt korábban itt az élet. Megszokták a jót, a kényelmet, a jó 
utat, vezetékes vizet, az internetet, és nem tudják, honnan indult mindez. Most a falu 
két gyerekéért naponta kijön az iskolabusz, és beviszi őket a váralmási iskolába. Mi 
annak idején télen‑nyáron mi, nyolcan‑tízen iskolások, öt kilométert gyalogoltunk a 
zsoboki iskoláig. Természetesen az ösvényen, mert út nem volt. Ha nem kaszálták le 
a füvet, ki sem látszottunk belőle. A táskánkban senkinek nem volt szendvicse vagy 
szalámis kenyere. Bárkinek kibonthattuk a táskáját, csak szilvaízes kenyér volt ben‑
ne. Esetleg zsíros kenyér, de az is vékonyan kenve, mert ahol heten‑nyolcan voltak 
egy családban, hamar elfogyott a karácsonyra levágott disznó. Az ötvenes‑hatvanas 
években ez volt az ára a tanulásnak… A mai fiatalok számára elképzelhetetlen, most 
sokszor könyörögni kell nekik, hogy üljenek fel az iskolabuszra… 

A faluba soha nem járt be a busz. Akkoriban Nagypetri felé volt az egyetlen 
földút, onnan Középlakra lehetett jutni.

Az emberek hajnalban, még sötétben elindultak, fütyöltek egymásnak, és har‑
mincan‑negyvenen elindultak Sztánára az állomásra. Sorban mentek, elöl mentek 
a viharlámpással, petróleumlámpával, világítani a többieknek az ösvényen, utánuk 
sorban a az emberek. Többnyire Kolozsvárra ingáztak, a vasúti szerelőműhelybe. Két 
műszak volt, mert amikor jöttek délután hazafelé, már a határban kiáltott nekik fe‑
leségük, hogy tegye le a tarisznyát, mert munka van estig. Így ment ez akkoriban, a 
kollektív idejében.

– Hogyan ment végbe a kollektivizálás itt, Kispetriben?
– Az ötvenes évek elején Kispetri volt a környék legnagyobb gazdálkodó faluja. 

Zsoboknak, Sztánának és Ketesdnek együtt nem volt annyi mezőgazdasági területe 
és erdője, mint Kispetrinek. Három hatalmas tehéncsorda volt a faluban, volt legelő 
is hozzá. Ma két piros tehén van a faluban, és fel vagyunk iratkozva sorban a tejre. Én 



Józsa László  / Anuarul presei sălăjene 2016 • 45

kapom kedden, a másik szerdán, a harmadik csütörtökön, és így tovább, hogy többen 
hozzájussunk egy kis igazi tejhez. Mert nem szeretem a bolti nájlontejet, amely meg 
sem alszik, hanem keserű és nyúlós lesz. Azt nálam még a macska sem eszi meg.

1953‑ban mintegy 900 lakosa volt a falunak, most van 72. Amikor 18‑20 éves 
voltam, egy‑egy esküvő alkalmával egy egész utca megtelt a nótázó esküvői menettel 
a templom felé. Voltak akár hatszázan is. Fájdalmas, ami most van.

Az ötvenes években Kispetri az első kollektivizált falvak közé tartozott. Gazdag 
falu volt, könnyű volt gazdálkodni. Szépszerével, fenyegetéssel vették rá az embere‑
ket, hogy írják alá a belépést. Egy családot deportáltak kényszerlakhelyre, mert nem 
akartak belépni. A kis házukban létesítették a kollektív irodáját. A kolozsvári Herbák 
cipőgyár fúvószenekarát hozták ki aratáskor, hogy kedvet csináljanak a kollektívhez. A 
fúvószenekar mellett arattak, és sültet is kaptak ebédre. Így csapták be az embereket.

– Iskola után nagyon itt szerettem volna maradni. 1964‑ben a kollektívnek vet‑
tek egy Molotov teherautót, akkor az elnök mondta, hogy tanuljam meg a vezetését, 
és elküldtek Nagyenyedre a sofőriskolába. Utána hat évig vezettem a Molotovot. 
Kolozsvárra is vittünk a kollektív hatalmas zöldségeséből, ott árultunk. Emellett 
átvettem a helybeli kocsmát is. Mindennel foglalkoztam, csak itthon maradhassak.

Végül csak elcsábítottak Egeresre, mert nagyon jól tudtam románul, és látták, 
hogy sok mindenhez értek. Nagyon jó raktárosi állást kínáltak. Akkor már három 
gyerekem volt, mert amikor nősültem, 19 éves voltam, és 16 volt a feleségem. Ma 
már nyolc éves dédunokám van. Elszakadtam a szülőfalumtól, itt kellett új egziszten‑
ciát alapítani. Három hónap múlva főraktáros lettem, és háromszobás tömbházlakást 
kaptam a vezetőségtől, mert megbecsültek. Ez harminc évig tartott.

1998 elején jöttünk haza. Feleségem nehezen szokta meg a kényelem után, hogy 
a budi a kert végében van, és kútról hordjuk a vizet, de rávettem, hogy három hónap 
próbaidőt töltsünk itthon. Három hónap után ő sem akart visszamenni Egeresre. Az 
elején nehéz volt, de most, hogy bevezették a vizet, sokan fürdőszobát csináltattak a 
lakáshoz. Nagy szó, hogy csak megnyomom a gombot, és lehet fürödni… A fiatalok 
közül sokan nem tudják, mi hogyan nőttünk fel, hogyan éltünk.

Ahogyan hazajöttem, megválasztottak presbiternek, majd 2000‑ben községi ta‑
nácsosnak, RMDSZ‑elnöknek, és az Megyei Képviselők Tanácsának is tagja lettem. 
Azóta működök a faluban. 

Nehéz körülmények voltak. Annak is nagyon örültünk, hogy 2002‑ben lekö‑
veztük az utat Váralmás felé. Két kopjafát ültettünk, és szalagot húztunk ki, felavattuk 
a köves utat. Most aszfalt is került rá. Most gyönyörű, széles nyolc kilométeres asz‑
faltúton kényelmesen el lehet jutni a faluba. Engem az éltet, ha tudok valamit tenni. 
Ha erre az előadóteremre nézek, és eszembe jut, hogy ezt is én szerveztem, akkor 
ez örömmel tölt el. Ez a terem cserepekkel volt tele, eladtam hatvan baniba darabját, 
festéket, lámpákat, a színpadra függönyt vettem, és közösen rendbe tettük a termet, 
amelynek színpadán 18 éves koromban szép huszárruhában a Liliomfiban játszottam 
az egyik katonát. Akkor népes falu volt, ma már a boltba menet találkozom ismerő‑
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sökkel, azt mondják, könnyű neked, mert te még fiatal vagy. 74 éves vagyok, a többiek 
többnyire nálam idősebbek.

Hosszú volt az út, amíg visszatérhettem, de nyugdíjas éveimet a szülőfalum‑
ban akartam leélni. Ebbe az összetartó faluban igazi közösség van. A körülmények is 
jobbak. A városban lakók közül sokan hazaköltöznek tavasszal őszig, télire mennek 
vissza a városba.

Számomra bebizonyosodott, hogy a remény hal meg utoljára.

Kispetri
A kalotaszegi falu népessége drasztikusan csökkent az utóbbi 30‑40 évben.
1910‑ben a 650 lelkes faluban 565 személy vallotta magát magyarnak, 85 pedig 

románnak.
Az 1930‑as népszámlálás adatai szerint 635 lakosból 456 volt magyar és 103 

román.
1941‑ben 625 lakosból 483 magyar, 88 román volt, ekkor 52 cigányt is összeírtak.
A népesség 1966‑ban még 523 lakos volt (471 magyar és 52 román).
1977‑ben 433 lakos írtak össze, 380 magyart és 33 románt.
1992‑ben már csak 228 lakost találtak (139 magyart, 19 románt és 7 cigányt).
2002‑ben 165 lakos volt (139 magyar és 19 román).
2012‑es összeíráskor 123 állandó lakos szerepelt a nyilvántartásban (80 magyar, 

13 román és 26 cigány). Viszont közülük sokan már nem laknak a faluban.

Szilágysaág, 2016/41.

Amintirile lui Debreceni Pál, despre viaţa din Petzrinzel de acum 50 de ani. 
Născut în sat în anul 1943, a copilărit în cele mai grele timpuri după cel de‑al Doilea 
Război Mondial. La şcoală copiii mergeau 5 km pe jos peste deal până la şcoala din 
Jebucu, dacă au vrut să înveţe. Astăzi trebuie să te rogi de copii să urce în autobuzul 
şcolarilor să îi ducă la Cuzăplac pe drumul asfaltat. La fel mergeau la muncă şi oameni 
din sat care lucrau la CFR, la Cluj. Făceau naveta cu trenul din gara Stana. În regiu‑
nea respectivă s‑a înfiinţat prima dată CAP‑ul. În anii `60 satul avea aproape 600 de 
locuitori, acum oficial are 123, dar putem număra 72 de oameni care stau permanent 
în sat.
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Emlékek a múltból

65 éves a zilahi Történelmi és Művészeti Múzeum. Születésének dátuma 
1951 május 15, amikor a Kolozs tartomány művelődési osztályának 3438 sz. ren‑
delete kimondta a Zilah Rajoni Múzeum megalakításának tényét. A gondolat 
nem volt új keletű, hiszen már 100 évvel előtte Erdély szerte mozgalom indult 
a tudományos élet megszervezésére, aminek eredményeként 1859 végén létre‑
jött az Erdélyi Múzeum Egyesület. A következő években megalakulnak a vár‑
megyei fiókszervezetek. Ezek sorát gyarapítja az 1880‑ban létrejött Szilágy me‑
gyei Múzeum Egyesület, melynek igazgatója Szikszai Lajos ügyvéd, a későbbi 
vármegyei alispán volt. Maga is gyűjtő lévén saját gyűjteményét is felajánlotta a 
megalakuló múzeumnak. Ezekről a kérdésekről több írásomban is foglalkoztam, 
a Hepehupa közművelődési folyóirat oldalain, valamint az erdélytörténeti köny‑
vekben láttak napvilágot.

Minden közintézménynek megvan az „írott” és „íratlan” története. Ez alka‑
lommal az utóbbiról szólok, annál is inkább, mert a múzeum kialakuló időszaka 
munkaközösségének utolsó visszaemlékezője vagyok.

Az első emlékem, 1952 tavaszához kapcsolódik, amikor a tanítóképzősö‑
ket kötelezően múzeumlátogatásra vitték. A Crinului utca 1 szám alatti épület 
első emeletén két kis szobában, néhány tárlóban ókori cseréptöredékek, kő és 
bronz eszközök voltak, kiegészítésként rajzokkal és magyarázó szöveggel. Az ud‑
varon pedig egy pár római kori faragott és feliratos kő volt felállítva. Akkor még 
nem tudhattam, hogy ennek az intézménynek 2 személyből álló – Vasile Lucacel 
igazgató és Kerekes Erzsébet takarítónő‑, munkaközösségének, néhány év múlva 
(1957) én leszek a harmadik tagja. Az idő közben (1955) nagyobb épületbe, a volt 
Iparos Egylet székházába költözött múzeum közel 35 évig, ‑ kezdettől a nyugdí‑
jazásomig‑, a második otthonommá vált.

A zilahi múzeum mai muzeológusai, munkatársai úgymond „luxus” körül‑
mények között végezhetik munkájukat és kevesen tudnak arról, hogy a kezde‑
tekkor és még utána is évekig milyen körülmények között dolgoztunk. Néhány 
dolgot említenék. A múzeum 6 helységében (3 kiállítási terem, 2 kisebb raktár 
és 1 iroda) télen nem volt fűtés, csak az irodában. Ott is mértékkel, mert a hiva‑
talosan kiutalt fa mennyisége szűkös volt. A feldarabolt farönköket Erzsi nénivel 

lakóné Hegyi éva
Hepehupa
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az udvarról lehordtuk a pincébe, a Főnök pedig délutánonként felhasította. Így 
sportoltunk mi! Amikor kiállítást készítettünk a fűtetlen termekben felöltöztünk, 
mint az eszkimók, de 1 óra munka után már azt sem éreztük, hogy a szeg fejé‑
re vagy az ujjunkra ütöttünk a kalapáccsal. Teakonyhánk sem volt, kezdetekkor 
a cserépkályha nyitott ajtójába melegítettük a vizet, később közös beruházással 
egy villanyrezsót vásároltunk. Illemhely sem volt az épületben, s bizony télen 
a hóban nem volt kellemes elmenni az udvar végében álló szükséghelyre. Még 
sorolhatnám az 1950‑60‑as évek múzeumi életének „összkomfortját”, de minek? 
A ma élők már elképzelni sem tudják, hogy ilyen körülmények között hogyan 
lehetett dolgozni és eredményeket felmutatni.

A történelmi múzeumok megalakulásuktól kezdve hármas feladatott töltöt‑
tek, illetve töltenek be: a különböző korok tárgyi emlékeinek összegyűjtése; ezek 
restaurálása; konzerválása; az anyag kiállításokon való bemutatatását és tudomá‑
nyos dolgozatokban közkincsé tétele. A zilahi rajoni múzeum kezdeti éveinek 
fő feladata az anyaggyűjtés volt. Elsők között került az intézmény tulajdonába a 
Szikszai féle gyűjtemény 178, különböző korokat képviselő tárgyai; a porolissu‑
mi ásatások alkalmával (1939, 1941‑1943, 1949) felszínre került és Mojgrádon 
tárolt feliratos kövek, faragott oszlopkők, domborművek, összesen 46 darab. A 
magángyűjteményekből kiemelném még a zsibói Wesselényi‑Teleki család 3726 
darab, nagyrészt régészeti tárgyból álló gyűjteményét és a vármezői (Bucium‑i) 
Silviu Papiriu Pop féle 1500 tárgyat számláló gyűjteményt, amelyek adomány 
illetve megvásárlás útján kerültek a múzeum tulajdonába az 1958‑59‑es években. 
Ezeknek első feldolgozása a leltározás volt, ami a tárgyak pontos leírását, méretét, 
formáját, anyagát, kórmeghatározását és a leltárszámmal való ellátását jelentette. 
Ezt követte a tipizált tudományos fejlapok kitöltése, amire az adott tárgy fotója 
vagy rajza is felkerült. Mivel a múzeumnak fényképezőgépe nem volt, maradt a 
rajzolás. Az élet iróniája, hogy a Főnök (így hívtuk az igazgatót) képzőművész volt, 
mégis én izzadtam bele a rajzok elkészítésében. Őszintén szólva, a mai számító‑
gépes korszakban, csak mosolyogni lehet ezek művészi színvonalán. A bronzból 
vagy ezüstből készült tárgyakat, gondolok itt főleg a pénzérmékre, a Kolozsvári 
Múzeum laboratóriumában tisztították és konzerválták, de a cserépanyagot ne‑
künk kellett restaurálni. Az íróasztalon volt a „műhely”, felszerelése: serlakból 
házilag készített ragasztó, ecset a kenésére, egy nagyobb dobozban homok, amibe 
az összeragasztott cserépdarabokat állítottam száradás végett, egy edényke, amibe 
a gipszet kevertem, régi bicska, orvosi szike, csiszolópapír és sok izgalom, hogy 
az évezredes cseréptöredékekből sikerül‑e összerakni, még ha gipszkiegészítéssel 
is, az edény eredeti formáját. Ma is örömmel nézem azokat a kiállítási tárgyakat, 
edényeket, amelyek ki tudja kiét? – és az én kezem nyomát is viselik.

A több évtizedes múzeumi munka alatt a felszínre került tárgyakhoz fűződő 
emlékek is sokasodtak. Az 1970‑es évek elején történt, hogy az íróasztalomon 
álló telefon csengett s a szilágyszegi néptanács elnöke jelentkezett. Elmondta, 
hogy a falu területén találtak valami bronzból készült tárgyakat, idézem „de nem 
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lehetnek régiek, mert a csészék fülét nyit szeggel rögzítették” – mondta meg‑
nyugtatásomra. Azonnal autót szereztem és irány Szilágyszeg. A néptanács el‑
nöki irodájában az üveges szekrény polcán sorakoztak a kincs lelet tárgyai, szám 
szerint 40, köztük: bronzveder darabjai, amire poncolásos eljárással úgynevezett 
„hattyúnyakas” díszítést tettek; ép és töredékes füles csészék; karperecek; sarlók; 
balták; lándzsa töredék; sisak töredékei; mellvért fogantyúk, stb. A lelet megtalá‑
lójának elmondása szerint a falut átszelő patak mentén vájogott vetett, amikor az 
agyagos talajban megcsillant egy gombszerű valami, azt hitte robbanó szerkezet. 
A közelében lévő gyermekeit távolabb küldte s ő a csákányával belécsapott, de 
nem robbanás lett, hanem előkerültek a tárgyak. A több mint 2000 éves tárgyak 
bizony megszenvedték a „belécsapást”, de még így is a múzeum legértékesebb 
hallstattkori kincslelete.

1980 nyarán arról kaptunk híreket, hogy Dersidán a Temetődomb határ‑
részben homok kitermelésekor több agyagedényt találtak. Újabb autó szerzés, 
utazás és a leletek megtalálójának felkutatatása. Amikor bekopogtattam a ház tu‑
lajdonosa nem engedett be, az udvaron ültünk le beszélgetni s kértem mutassa 
meg a talált tárgyakat. Nem volt hajlandó. Végül kihozott egy urnaszerű edényt, 
láttam, hogy kelta hamvasztásos sírból való, ugyanis hasonlókat találtam a zoványi 
régészeti ásatáskor. Ismerve a kelta sírokba helyezett melléktárgyakat elkezdetem 
sorolni, hogy miket hozzon még elő s megemlítettem, hogy egy kettőbe hajlított 
vas kardnak is lennie kell. Erre nagyon megdöbbent az illető s azt mondta, hogy 
boszorkány vagyok, biztosan átlátok, a ház falán s onnan tudom, mi van benn a 
szobában. A titulust mosolyogva lenyeltem és a leleteket egy kis hálapénz ellené‑
ben megszereztem a múzeumnak. 

Az 1968‑as területi átszervezéssel, amit megyésítésként emlegetünk, a mú‑
zeum státusa is megváltozott. Fokozatosan gyarapodtunk mind a szakemberek, 
mind a technikai felszerelések tekintetében. Önállósultunk olyan értelemben, 
hogy a terepjáráskor megtalált régészeti helyek rendszeres feltárására, ‑ ásatásokra 
‑, az anyagi fedezetet az intézmény költségvetése biztosította. Sok energiát fek‑
tettünk a múzeum fennállásának 25 éves évfordulójára szervezet tudományos 
ülésszak megrendezésére. Az ország minden szegletéből érkező szakemberek 
előadásainak publikálásával pedig megszületett a múzeum évkönyvének I. kötete 
(1977) – Acta Musei Porolissensis cím alatt. Ezzel a Szilágyság is bekapcsolódott 
a tudományos élet körforgásába. Egyben hagyományt is teremtettünk, mind az 
évenként tartandó ülésszakok, mind pedig a múzeumi évkönyv tekintetében.

Az évek során több falu határában végeztem neolitikus (kőkor) és bronzkori 
települések feltárásán. A munkaerőt rendszerint az iskolák biztosították úgy, hogy 
a IX‑X osztályosok kötelező mezőgazdasági munkája helyett a régészeti ásatáson 
ügyködtek. Varsolcon történt, az iskolaigazgató legnagyobb gondja az volt hogyan 
fogok szót érteni az ifjakkal, mert bár a román szekcióra járnak, mind magyarok. 
Megnyugtattam, hogy én is az vagyok és nem lesz bajom velük. Nem is volt! A 
diákok, legyen az városon vagy falun, különböző csínytevésekkel próbára teszik a 
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tanárt, a szakembert. Ez már Krasznán történt a bronzkori település feltárásakor. 
Nagy területen kellett dolgozni, ezért több kutatóárkot húztunk ki s én állandó 
mozgásban voltam a szakmai megfigyelések végett. Az igen gazdag és díszített 
kerámia anyag mellett obszidián pengék (vulkáni kőzet, szürkés‑fekete színű), 
bronzeszközök, hajtűk, stb. kerültek elő. A gyermekekkel mindig mindent meg‑
beszéltünk. Eltelt jó néhány nap s egyszer egyik kutatóárokból kiáltanak, hogy 
bronzot és obszidiánt találtak. A hajtűk és az obszidián pengék már a kezükbe 
voltak s nyújtották felém. Kérdeztem ki találta? Jelentkeztek ketten, s akkor rá‑
kérdeztem, hány napig dolgoztak a drótból kialakított hajtűkön, aminek a zöldes 
patináját vízfestékkel próbálták visszaadni, az obszidiánt pedig szuroktömbből 
pattintották le. Őszintén bevallották, hogy több napig. Nem haragudtam a próba‑
tevés miatt, tudom, hogy tanultak belőle. De azon már bosszankodtam, amikor a 
baksai állomás közelében levő csiszoltkőkorszaki település feltárásán dolgoztunk 
és megjelent egy okoskodó újságíró s az épen talált agyagból készült „cucli‑t” 
(kisgyermek etetésére szolgált) mindenképpen dák mécsesként akarta tudósítani 
az egyetlen megyei lapban. Tájékozódás szempontjából megjegyezném, hogy a 
két történelmi korszak között több ezer év különbség van.

Még az 1960‑as évek elején volt, hogy felerősödött a népnevelés ateista szel‑
leme. A rajoni pártvezetőség első lépésben a falusiak templomba járását akarta 
megakadályozni. Ennek érdekében a Művelődési osztályhoz tartozó intézmé‑
nyek alkalmazottaiból, az iskolák igazgatóiból és pártaktivistákból csoportokat 
szerveztek. Vasárnap reggelenként nyitott teherautón szállítottak minket a meg‑
jelölt falu kultúrotthonába, hogy megtartsuk a különböző témájú előadásokat. 
De bizony a harangnak erősebb volt a hangja és vonzereje, mint a kultúrfelelő‑
sé. Ültünk az üres teremben és vártunk, hogy a templomból hazamenők közül 
valakik a kultúrotthonba is bebotlanak. Néhány kísérlet után a népnevelés eme 
formája megbukott! 

Említettem már, hogy megyésítés után a múzeum életében is változás tör‑
tént, már 3 szakosztállyal működött: történelmi, néprajzi és képzőművészeti 
részleggel. Az intézmény kereti között megalakították az úgynevezett Kultúrkincs 
bizottságot is, aminek speciális feladatai voltak. Ezeknek megfelelően a szakembe‑
rek száma is gyarapodott. A muzeológusok munkáját hivatott segíteni a kialakuló 
fotó‑ és restauráló laborok tevékenysége. Az alkalmazottak felduzzasztott száma 
bizony kikezdte az addig megélt családias légkört, ami a kölcsönös tiszteletre, 
megbecsülésre, segítségre épült. Lassan elmaradoztak a pincében (raktárban) tar‑
tott név és születésnapi együttlétek, helyét a felszín alatti egyéni ellentétek vették 
át. Úgy vélem, hogy ehhez hozzájárult az 1980‑as években fokozódó politikai és 
gazdasági nyomás is. Példát mondanék: nem lepett meg az íróasztalom fiókjainak 
titkon történt átkutatása, de az már megdöbbentett, amikor egy elvtárs hivatott 
és megtiltotta a magyar látogató csoportoknak (akik főleg iskolások voltak) anya‑
nyelven való tárlatvezetését. A másik példa gazdasági jellegű: egy nap hivatalos 
átirat érkezett, hogy növelni kell a belépődíjból befolyó összeget és a specifikus 
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muzeológusi munkán kívül más, termelő tevékenységet is kell végezni az önfe‑
nntartás részeként. Az irodákból műhelyek lettek, képeslapokat készítettünk. Az 
üzletből vásárolt terkot anyag díszítményeit kivágtuk és kartonlapokra ragasztot‑
tuk. A fotó és restauráló laborokban a legszebb tárgyak másolatai készültek el. 
A termékeket nekünk kellett értékesíteni. Enyhén szólva ez volt a legkellemet‑
lenebb, amikor iskolából‑iskolába és intézményekbe „házaltunk” eladásukért. 
Nem tudom, hogy a múzeumok arculatának ilyenképpen megváltoztatása hova 
vezetett volna, ha nem jön az 1989 decemberi rendszerváltás. Újra érvényesül‑
hetett az intézmény hármas feladatköre: az emlékanyag felszínre hozása; össze‑
gyűjtése; konzerválása‑restaurálása; és közkincsé tétele kiállítások és tudományos 
közlemények formájában. A zilahi múzeum 1990 utáni éveit a második és har‑
madik generációs munkaközösség tevékenysége határozta illetve határozza meg.

Nyugdíjazásommal (1991) már csak külső szemlélője vagyok eredménye‑
iknek. Kapcsolatban állok a kollégákkal, rendszeres meghívottja vagyok a jelentő‑
sebb rendezvényeknek. A több évtizedes munkám megbecsülésének, elismeré‑
sének jelét is adták, amikor az Acta Musei Porolissensis XXXIII‑ik (2011) kötetét 
születésnapomra dedikálták. A baráti hangulatban bemutatott kötet és az azt kö‑
vető beszélgetés újra bebizonyította, a költő szavaival élve, hogy „... dolgozni csak 
pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes ...”.

Hepehupa, Nr. 3, 2016 

În urmă cu 65 de ani a fost înfiinţat Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău. 
Autoarea articolului, muzeografa Lakóne Éva, descrie amintiri despre cercetările 
arheologice din Sălaj.
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Zalăul în viaţa poetului Ady Endre

Preambul: Zalăul nu este buricul pământului. Zalăul este un oraş relativ mic. În secolul 
al XIX‑lea a fost şi mai mic. Însă a avut un rol hotărâtor în formarea şi apoi lansarea celui care 
a fost Ady Endre. Ulterior, poetul a fost recunoscător oraşului, şcolii şi dascălilor de aici… 

Ady Endre (1877‑1919) 

Este  poetul cel mai cunoscut din literatura maghiară, deşi nu este la fel de po‑
pular (nici la propriu şi nici la figurat) precum Petőfi Sándor. Ady Endre se trage 
dintr‑o familie de mici nobili, din Sălaj, din zona Ierului. Din 1964 satul său natal 
se numeşte satul Ady Endre (mai demult se numea Eriu‑Meţenţ sau Micenţiu) 
şi conform actualei organizări administrative se află în judeţul Satu Mare (între 
Tăşnad şi Carei).

Ady Endre s‑a născut la 22 noiembrie 1877, în satul care avea o populaţie mix‑
tă: trăiau români şi maghiari, romano‑catolici, greco‑catolici şi reformaţi. Primele 
clase le‑a absolvit în şcoala elementară reformată (familia făcând parte din această 
confesiune), apoi a continuat la şcoala generală romano‑catolică tot din satul natal. 
Între 1888‑1892 a făcut prima parte a liceului la Gimnaziul Piarist din Carei, iar 
între 1892‑1896 a studiat la Colegiul reformat din Zalău, unde a dat şi bacalaureatul 
în anul 1896.

Ady la Zalău în Colegiul Reformat

După absolvirea clasei a IV‑a de gimnaziu (echivalentul clasei a VIII‑a de 
acum), în septembrie 1892 băiatul de 14 ani a sosit la Zalău, pentru finalizarea 
studiilor liceale. Ady s‑a simţit bine la Zalău, fapt ce este reflectată şi de situaţia la 
învăţătură. Reiese din anuarul din 1893, că a absolvit clasa a V‑a cu rezultate foarte 
bune, fiind unul dintre premianţii clasei, având media generală FB, adică echiva‑
lentul notei 1.

láSzló láSzló
Caiete Silvane, Hepehupa
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(1 însemna FB, 2, B, 3 suficient şi 4 insuficient.)

Tot din această perioadă este şi fotografia din curtea şcolii. Cu doi profesori 
şi directorul de atunci apar probabil cele două clase mai mici (a V‑a şi a VI‑a). 
Fotografia este expusă în casa natală din satul Ady Endre. 

Şi în anul şcolar următor tânărul Ady are rezultate foarte bune la învăţătură, 
spre bucuria familiei, care spera că el să se facă un jurist, un avocat de succes, care 
să readucă faima de odinioară a familiei.

Deci şi în clasa a VI‑a rămâne eminent, cum reiese din tabelul din anuarul 
colegiului. De menţionat, că în colegiul reformat din Zalău, studiază şi tineri de 
alte confesiuni. În lista elevilor se fac menţiuni referitor apartenenţa religioasă ele‑
vilor: rk. însemnând romano‑catolic, gkel=greco‑oriental, (adică ortodox), g.kat, 
greco‑catolic, şi izr.=israelit.   

Grupul de elevi în curtea mică, împreună cu profesorii
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Clasa lui Ady Endre cu rezultatele anuale. (Din 21 de elevi înscrişi, 20 au fost clasificaţi, unul s‑a 
retras în timpul anului şcolar.)

În iunie 1894, odată festivitatea de încheiere al anului şcolar, elevii din clasa 
a VI‑a semnează matricola colegiului. Este un fel de majorat, după care elevii sunt 
trebuie să respecte regulamentle şcolare, nu pot fi tutuiţi sau admonestaţi de pro‑
fesori, şi au chiar dreptul să fumeze în public. La această festivitate elevii semnează 
în ordinea situaţiei de la învăţătură, şi cel care semnează primul este Ady Endre. 
Fiecare elev îşi scrie numele, localitatea şi anul naşterii, precum şi apartenenţa 
confesională. (ev. ref. însemnând reformat după evanghelie, adică pur şi simplu 
reformat).
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Şi în ultimii doi ani de liceu, tânărul nostru este premiant la fiecare sfârşit de 
an şcolar, cum este publicat în anuarele colegiului pe aceşti ani. Anuarele sunt cro‑
nici fidele ale fiecărui an şcolar.

 
În clasa a VII‑a Ady avea doar două note de 2 (bine), la matematică şi la edu‑

caţie fizică. La celelalte, inclusiv la putare doar 1.
   

 
Rezultatele din clasa a VIII‑a, la fel de frumoase. (La ştiinţele naturii şi matea‑

matică având note de 2 şi la educaţie fizică 3.)
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În sfârşit s‑a terminat şi ultimul an de liceu, şi în luna mai 1896, Ady şi toţi cei 
18 tineri din generaţia respectivă după festivitatea de ultimul clopoţel se pregăteau 
pentru bacalaureat. 

Fotografie familiei Ady din aceşti ani. (Expusă în casa memorială din satul natal.)

Bacalaureatul din 1896 la Zalău

În a doua jumătate a secolului al XIX‑lea (ca şi în prezent) liceul se încheia cu 
un examen de finalizare, numit examen de maturitate sau bacalaureat. Aşa s‑a în‑
tâmplat şi în anul 1896 Ady Endre a absolvit Colegiul Reformat din Zalău. Despre 
desfăşurarea examenului final găsim date în anuarul colegiului editat pentru anul 
şcolar 1895‑6, dar şi mai amănunţit în Registrul de procese verbale al colegiului reformat. 

Absolvenţii clasei a VIII‑a (cl. a VIII‑a era echivalentul clasei a XII‑a de acum), 
terminau în luna mai, iar celelalte clase în iunie. Pe 11 mai aveau examen final din 
toate disciplinele studiate în ultima clasă, şi peste câteva zile începeau probele scrise 
la bacalaureat, având următorul calendar de examen: 
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‑ 15 mai, la limba şi literatură maghiară. (Examenele scrise începeau la 7 di‑
mineaţa. La examen s‑au înscris 18 candidaţi, din care 17 din promoţia curentă şi 
unul din promoţia precedentă. În fiecare zi prin tragere la sorţi candidaţii au fost 
împărţiţi în două grupe. Elevii erau examinaţi de profesorii proprii.)

‑ 16 mai, limba latină.
‑ 17 mai, limba greacă.
‑ 18 mai, matematică.
‑ 19 mai, limba germană.
Subiectele de la examenele scrise au fost şi ele publicate în anuar. Subiectele 

orale ale fiecărui candidat sunt transcrise în procesul verbal încheiat cu ocazia fiecă‑
rui examen, inclusiv calificativul obţinut şi apoi tabele centralizatoare cu rezultate. 
La partea scrisă, directorul prezida examenul.

După o sesiune de pregătire de o lună, pe 20‑21 iunie s‑au desfăşurat probele 
orale. La probele orale preşedintele de examen era curatorul şef al colegiului, iar 
din partea ministerului a asistat un profesor universitar. Biletele cu subiectele de 
examen erau elaborate de către fiecare profesor examinator în parte. El dădea şi 
nota (calificativul), comisia doar asista la examen. 

În ziua de 20 iunie dimineaţă la ora 8, în prezenţa comisiei  prin tragere la sorţi 
s‑a decis ordinea de intrare la examen. Absolvenţii intrau la oral în grupe de câte 6 şi 
trăgeau bilete de examen. În cele două zile au fost examinaţi pe rând la 6 discipline: 
limba şi literatura maghiară, istorie, limba latină, limba greacă, matematică şi ştiinţe 
ale naturii. 

Absolvenţii în total aveau 5 examene scrise şi 6 examene orale. Dacă un ab‑
solvent primea notă nesatisfăcătoare la o probă scrisă, nu mai era acceptat la oral, 
iar în anul următor trebuia să repete absolut toate examenele. În anuarul colegiului 
este publicat rezultatul examenului de bacalaureat pe discipline şi probe, şi sunt 
enumeraţi elevii care au promovat bacalaureatul. 

Disciplina de 
examen Scris Scris Scris Scris Oral Oral Oral Oral

(Calificativul FB B S IS FB B S IS
L. şi lit. maghiară 3 6 8 1 5 5 7 ‑
L. latină 2 3 13 ‑ 2 5 10 ‑
L. germană 4 4 10 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
Istorie ‑ ‑ ‑ ‑ 3 4 10 ‑
Matematică ‑ 5 11 2 4 5 8 ‑
Şt. ale naturii ‑ ‑ ‑ ‑ 4 3 10 ‑

De remarcat faptul că la probele scrise au fost în total doar 9 calificative maxi‑
me din 72 posibile şi la probele orale 18 din 90 posibile, şi ponderea ceea mai mare 
a calificativelor ‑ atât la scris cât şi la oral ‑ a fost SUFICIENT, cu toate că examenul 
s‑a desfăşurat cu profesorii cu care au studiat disciplinele respective. (Aceste cali‑
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ficative de fapt au corespondent în note: FB=1, B=2, S=3 iar calificativul „insu‑
ficient” se nota cu 4. După aceste rezultate nu e de mirare, că dintre cei promovaţi 
la bacalaureat, doar 5 au primit calificativul general „Bine maturizat”, iar 12 doar 
simplu „maturi”. Din prima categorie a făcut parte şi Ady Endre.

Tot din anuar aflăm, că dintre cei promovaţi la bacalaureat 1 s‑a decis să se 
angajeze ca funcţionar, 1 dorea să urmeze carieră militară, iar ceilalţi alegeau stu‑
dii universitare: la drept 6, medicină, inginerie, teologie, economie câte 2, iar 1 la 
litere. (Ady s‑a înscris la facultatea de drept din Debrecen. Aceasta a fost opţiu‑
nea părinţilor de fapt, şi după doi ani de facultate se va dedica integral literaturii şi 
jurnalismului.)

Acum 120 de ani examenul de bacalaureat, cum se vede a fost un examen se‑
ver, şi doar cei care au promovat examenul, puteau să intre în universităţile vremii. 
Băieţii dacă aveau bacalaureatul nu trebuia să facă serviciu militar la trupă, care era 
de 2‑3 ani, ci executau doar 1 an de voluntariat şi deveneau ofiţeri în rezervă.

Subiectele de la probele scrise de la bacalaureat publicate în anuar:

Zilele de examen şi subiectele date la disciplinele: limba maghiară, latină, 
greacă, matematică şi germană. 

În biblioteca documentară de lângă CNS se află registrul proceselor verbale 
de la bacalaureatul din anul 1896. Arhiva colegiului cu documentele din secolele 
XVII‑XIX. se află la Cluj, însă foarte probabil că prin anii 50, când liceul a purtat 
numele lui Ady Endre, a fost readus la Zalău acest registru. (A zilahi evang. reform. 
főgimnázium Jegyzőkönyvei az 1896. évi érettségi vizsgálatokról. Procesele verbale ale co‑
legiului evang. Ref. din Zalău despre examenul de bacalaureat din anul 1896.)
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Registrul începe astfel: 
„Proces verbal încheiat cu ocazia şedinţei premergătoare balauareatului anului 1896. 

Prezidează Berényi János director. Sunt prezenţi profesorii clasei a VIII‑a: Somogyi Jenő, 
Kincs Gyula, dr. Both István. Kerekes Ernő lipseşte din motiv de boală…”

Pe ultima pagină fiecare membru examinator semnează registrul, inclusiv ob‑
servatorii şi trimişii oficiali, pe 21 iunie 1896, când se încheie bacalaureatul de acum 
120 de ani:

Referitor la examenele orale, registrul de procese verbale este foarte meticu‑
los, şi redă desfăşurarea evenimentelor cu toate detaliile: Că pe 20‑21. iunie s‑au 
desfăşurat probele orale în prezenţa examenitorilor şi delegaţilor oficiali. Elevii au 
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fost împărţiţi în grupe de câte 6, care intrau deodată. În cazul ficeărui elev este 
menţionat conţinutul subiectului şi calificativul primit. De aici cunoaştem subiec‑
tel primite de Ady Endre la probele orale. La latină: Cicero. Visul lui Scipio. Calificativ 
FB. La maghiară: Csokonai Vitéz Mihály. (Un poet care a trăit la sfârşitul secolului al 
XVIII‑lea.) Calificativ FB.

Reproducem aici subiectul de istorie al candidatului Ady Endre în întregime:
5.Ady Endre
a)Eliberarea ţării de sub jugul otoman; colonizări.
b)Pargmatica sanctio
c)Relaţia Ungariei cu provinciile austriece.
Foarte bine.
Şi acest lucru se repetă la fiecare candidat şi la fiecare disciplină de examen. 

Aceste fapte au fost consemnate de profesorii lui Ady Endre, cei care au fost nu 
doar dascăli, dar şi mentori.

Activitatea elevului Ady Endre în cercul de creaţie al colegiului

Tot în biblioteca documentară de lângă CNS Zalău, am descoperit un alt ma‑
nuscris, un registru cu consemnările şedinţelor cercului de creaţie (de creaţie literară mai 
ales). La acest cerc puteau participa în timpul liber elevii din clasele mai mari, care 
aveau talent literar sau artistic. Cercul funcţiona cu o conducere aleasă de către 
elevi şi avea şi un profesor coordonator, care nu se amesteca în activitatea cercului, 
ci doar asista la şedinţe. În aceşti ani profesorii Petri Mór şi Both István au fost 
responsabilii cercului. La aceste cercuri erau prezentate şi apoi criticate‑dezbătute 
creaţiile elevilor. Cele care erau considerate foarte bune erau înscrise în albumul 
cercului şi astfel păstrate şi posteriorităţii. La diverse ocazii şi aniversări organizau 
concursuri de creaţie literară sau istorică, iar cele mai bune lucrări erau premiate. 

Şi tânărul Ady a prezentat mai multe scrieri, poeme, câştigând chiar un pre‑
miu în bani, pentru o baladă cu temă istorică. (Regele Márkó). De asemenea mem‑
brii cercului de creaţie se ofereau să fie criticii operelor scrise sau prezentate de co‑
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legi. În registrul cercului de creaţie dintre anii 1889‑1896, găsim foarte multe detalii 
privind activitatea poetului, scritorului şi oratoriului Ady Endre, Tot de aici ştim, că 
o perioadă a fost secretarul şef al cercului, cum reiese şi din semnătura autografă:

 

Membrii cercului plăteau cotizaţie de membru, din care se cumpărau cărţi 
şi reviste pentru dotare, şi din care se suporta premierea operelor câştigătoare. 
Activitatea cercului era deosebit de intensă, doar în ultimul an şcolar (1895‑96) 
s‑au organizat 1 şedinţă festivă, 17 adunări ordinare şi 5 adunări extraordinare. 
(Practic lunar trei şedinţe.)  

Ady s‑a dovedit a fi cel mai activ membru al cercului: aproape la fiecare întru‑
nire a prezentat o creaţie proprie sau o critică literară. A şi fost evidenţiat şi lăudat în 
mai multe rânduri pentru această activitate. 

Ady a fost criticul unei opere şi propune calificativul „acceptabil”.

Munca desfăşurată în cercul de creaţie literară a fost de fapt anticamera apa‑
riţiilor în spaţiul public. Presa locală a relalat despre evenimentele desfăşurate la 
colegiu, iar în martie 1896 la îndemnul profesorului Kincs Gyula a fost publicat şi 
prima poezie în săptămânalul local „Szilágy”.
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   (Numele poetului apare doar cu iniţiale.)

Relaţia lui Ady Endre cu Zalăul după absolvirea colegiului

Ady a rămas prieten cu profesorii din Zalău, pe Kincs Gyula l‑a considerat 
mentor şi tatăl spiritual. În mai multe poezii şi scrieri publicistice a făcut elogiul 
anilor petrecuţi la Zalău, publicând aici şi după ce a ajuns un poet şi ziarist renumit. 
Dacă avea timp, se întorcea cu plăcere la Zalău, oraşul tinereţii şi lansării sale în 
lumea literară.

După moartea poetului survenită în 1919, s‑a născut un cult al poetului la 
Zalău. Memoria lui a fost evocată de foştii profesori, colegi de şcoală şi de întrea‑
gă comunitate. A fost publicate mai multe volume dedicate memoriei lui Ady. 
Permanent se organizau comemorări şi evocări, atât în şcoală, cât şi în oraş. Pe casa 
de pe starda Crasnei, unde a locuit în gazdă a fost pusă mai întâi o placă comeme‑
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morativă, urmată de o altă placă, iar recent, în noiembrie 2015 a fost inaugurat un 
muzeu literar dedicat poetului. 

Afişul din anii războiului şi ne anunţă despre un eveniment literar‑comemorativ şi despre existenţa 
unui muzeu dedicat lui Ady Endre.

În anul 1946 a fost comemorat aniversarea de 300 de ani de existenţă al cole‑
giului. În albumul aniversar a fost consacrat în spaţiu cât se putea de mare, fostului 
elev, cu opere de la el, respectiv dedicate memoriei lui.

În 1953 liceul de atunci a primit numele poetului, denumire purtată cam un 
deceniu şi ceva. În presa locală şi centrală evenimentul a fost relatat amănunţit. Tot 
atunci a fost dezvelit un bust, care se află în casa scării. Peste 5 ani, a fost dezvelit 
un bust impresionant în faţa şcolii. (Bust realizat de un alt fost elev cu renume, 
Balaskó Nándor.)
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Invitaţie la festivitatea din 1953

Evocarea memoriei poetului în 1957 în presa locală

Memoria poetului este păstrată şi în zilele noastre: Anual pe 22 noiembrie se 
organizează un concurs de recitări la liceul unde a studiat poetul şi unde a absolvit 
acum 120 de ani.

Caiete Silvane, Nr. 138/ iulie 2016 



László László / Anuarul presei sălăjene 2016 • 65

100 évvel ezelőtt lépett be 
Románia az első világháborúba

 
(Igaz ugyan, hogy az első világháború 1914 nyarán kezdődött, de Románia 

csak két évvel később, 1916 augusztusának végén lépett be a háborúba, azzal a céllal, 
hogy Erdélyt és Bukovinát megszerezze.)

 A háború állása 1916‑ban

 Éppen kétévnyi költséges és sok áldozattal járó hadviselés után, a főbb 
európai hatalmak és szövetségeseik két fő európai frontvonalon (keleti és nyugati), 
valamint több kisebb mellékharcvonalon, a tengereken és a gyarmatokon folytatták 
az elkeseredett küzdelmet és nem lehetett még látni, hogy melyik fél lesz a nyertes. 
Emiatt a harcban álló felek igyekeztek mind több államot bevonni a maguk oldalán. 

Romániát egyenesen körüludvarolták, hogy amennyiben belép a háború‑
ba, a szövetségesei ezért területi nyereségekkel jutalmazzák meg. Ha az Antant 
oldalán (Franciaország, Anglia és Oroszország mellett), akkor megkaphatja 
Erdélyt és Kelet‑Magyarországot akár a Tiszáig, ha a Központi Hatalmak oldalán 
(Németország és Ausztria‑Magyarország mellett), akkor a Pruton túli Moldvát 
(Besszarábiát). Már kezdettől fogva úgy nézett ki, hogy Románia inkább az előb‑
biek mellett kötelezi el magát, mert ezzel többet is nyerhet, és nem hívja ki maga 
ellen legveszélyesebb és leghatalmasabb szomszédját, Oroszországot.

1916 augusztus 17‑i bukaresti szerződés Románia és az Antant között kimond‑
ta, hogy Románia megkapja Erdélyt és Kelet‑Magyarországot a Tiszáig. Ugyanekkor 
egy katonai egyezményben az Antant azt ígérte Romániának, hogy Oroszországon 
keresztül naponta mennyi fegyvert és lőszert szállítnak a román hadseregnek, 
és hogy az oroszok katonai segítséget is nyújtanak Romániának. Ezért cserében, 
Románia vállalta, hogy augusztus 28‑a előtt hadat üzen Ausztria‑Magyarországnak. 

Román hadüzenet és támadás

1916. augusztus 27‑én volt Cotroceniben, a királyi palotában a koronatanács, 
amelyen eldöntötték, hogy eleget tesznek az Antanttal között szerződésnek, belép‑
nek a háborúba. Még aznap este a bécsi román nagykövet átadta Románia hadü‑
zenetét, amelyből egyetlen bekezdést idéznénk: „Románia, azon óhajtól vezéreltetve, 
hogy az összecsapásnak a végét siettesse és annak szükségétől áthatva, hogy meg kell óvnia faji 
érdekeit, kényszerítve látja magát, hogy azoknak az oldalára lépjem, akik inkább biztosíthatják 
nemzeti egységének megvalósítását”. (Szóval azért lépnek be, hogy siettessék a világégés 
végét, de ugyanakkor a faji, értsd nemzeti érdeket is kell védeni, de legfőképpen a 
nemzeti egység megvalósítását tartják szem előtt.)



66 • Anuarul presei sălăjene 2016 / László László

A hadüzenet átadásával egyszerre, de vannak olyan források is, melyek szerint 
az előtt fél órával, három román hadsereg (közel félmillió ember) támadást indít a 
Kárpátok szorosain keresztül Erdély birtokbavételére. (A román haderő egyötöde 
a Duna vonalán és Dobrudzsában sorakozott fel, hogy visszaverjen egy délről jövő 
esetleges bolgár‑török‑német támadást. Egy kisebb részt még Bukarest környékén 
állomásoztattak, mint a főparancsnokság rendelkezésére álló tartalékot.)

A román vezérkar tervei szerint egy hónap alatt el kellett volna érni a Tisza 
alföldjét és onnan vonulni előre Budapest irányába:

 A román hadüzenet a lapok első oldalán

Erdély lakosságát és a hivatalosságokat a román támadás meglepetésként érte, 
mert gyakorlatilag a Kárpátokon levő határon, nem állomásozott számottevő ha‑
derő, a csekély számú csendőr, tartalékos és határőr kivételével. (A háború kezdetén 
állomásozott valamennyi katonaság Erdélyben, de mivel az orosz és olasz front is 
egyre több katonát kívánt, ezeket az erőket fokozatosan elvezényelték onnan, Tisza 
István miniszterelnök minden tiltakozása ellenére.)   

Aki tehette menekülőre fogta a dolgot, s a magyar hatóságok is elrendelték 
a határhoz közeli megyék (Székelyfőld és Szászföld) kiürítését. A menekültek 
részben vonaton próbáltak nyugatra menni, részben saját szekéren, gyalog, ezáltal 
szembemenve az osztrák‑magyar és német csapatokkal, melyeket más frontszakas‑
zokról vezényeltek Erdélybe. 

A források szerint Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda lakosságának közel 90 
százaléka, Brassónak és Székelyudvarhelynek pedig háromnegyede menekült el 
részben a kitelepítési rendelet, másrészt viszont a román megszállástól való félelem 
miatt. (A korabeli hivatalos források a menekültek számát 200.000 és 1.000.000 
közöttire becsülik és nagyon sokan közülük csak a következő évben térhettek vissza 
elpusztult, kirabolt lakohelyükre.) Ez is elősegítette, hogy a szinte teljesen elnépte‑
lenedett városokban és falvakban úgy a megszálló hadsereg, mint a helyi csőcselék, 
vagy ahol volt ilyen, a szomszédos településekről bejövő román lakosság feltörte a 
házakat, a bezárt üzleteket és fosztogatott… 

A korabeli források és szemtanúk feljegyezték, hogy gyakorlatilag a hadüzenet 
előtt valamivel, néhol félórával is a román hadsereg már megkezdte a támadást: 

„10 perccel ez időpont előtt Petrozsény mellett a határhavasokon már rálőttek a csendőre‑
inkre. 8 óra 30 perckor pedig a Vöröstoronyi‑szorosnál a caineni állomásfőnök visszatartotta 
személyvonati szerelvényünket.”

„Predeálból félkilenc óra után azt jelentették a brassai távíróhivatalnak, hogy ’végünk 
van, itt vannak’.”

„A Gyimesi‑szorosban, Palánkánál sortüzet adtak a kilenc óra előtt befutó vonatunkra. 
A mozdonyvezető lélekjelenléte ellengőzzel visszahozta a vonatot.”
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„A predeáli állomáson szolgálatot tevő vasúti tisztviselők már estefelé vették észre gyanús 
készülődést az állomás román felén. A román tisztviselők bútoraikat és holmijukat elszállították 
az állomás épületéből.” 

„A határrendőrség kapitánya, Burg Kornél, Brassóban erről telefonértesítést kapván, 
autóra szállva felment Predeálra. Útközben Felsőtömösnél egy vad iramban visszafelé 
futó tehervonattal találkozott, mely Predeálból tért vissza. A határszéli csendőrla‑
ktanyánál 8 órakor megállva és az autót megfordítva, előre ment a lezárt határ‑
kapuhoz, hogy meg tudja mi készül odaát. A magyar vasúti és vámhivatalnokok 
nem tudtak felvilágosítást adni. De minden érthetővé vált, midőn a sötétben román 
katonák törtettek elő s alig volt annyi ideje Burgnak és útitársának, Hintz Lajos 
huszárkapitánynak, hogy az autóba ugorjanak. Két román katona elérte az autót, 
s „opreste” (megállj!) kiáltással fel akarták tartóztatni. De az autó megindult s a 
gépkocsi hátuljáról lecsúszott útonállók puskagolyókat küldtek utánuk. A vasúti‑ és 
vámhivatamokok s határrendőrök egy részét megölték vagy elfogták, más része a 
sötétség leple alatt futva menekült az erdőn, árkon‑bokron keresztül.”

 
Menekülők a brassói állomáson 

“Nevezetes epizód játszódott le a Törcsvári szorosnál. Itt a határőrházba a betörés pilla‑
natában este 9 órakor betoppant egy román ezredes s a már ágyban fekvő határőr főhadnagyot 
megadásra szólította fel. A főhadnagy kiugrott az ágyból, főbelőtte az ezredest s három katonáját 
megsebesítvén, mezítláb, éjjeli pongyolában Törcsvárra szaladt, hogy jelentést tegyen a határ‑
szakasz parancsnokságának. A román ezredest, az erdélyi háború első oláh tiszti halottját, ott 
temették el a határőrház közelében”.

(Idézi Szádetzky Kardoss Lajos, történész, aki szemtanúja is volt az 
eseményeknek, s erről a könyve előszavában így ír: ‘Én ott voltam, mint megfigyelő 
szemtanú,a nagyszebeni háromnapos harcban, majd a brassai döntő csatában, a székelyföldi 
üldözés forgatagában, meglátogattam a magyar hadosztályokat és ezredeket a határszéli har‑
cok színhelyén, naplót vezettem, hivatalos és magánfeljegyzéseket összegyűjtöttem s a hadjárat 
folyamán több mint húsz cikket közöltem a részletekről’.)

Kézdivásárhely kiürítése: 
“Kézdivásárhely kiürítése hétfőn hajnalban kezdődött. Dr. Török Andor polgár‑

mester először a hatóságok iratait, a közvagyont mentette és azután a város polgárságát. 
Kézdivásárhelyen csak a lakosság fele maradt vissza. Kora reggel megérkezett Kézdivásárhelyre 
a környékről szakadt első kocsitábor is, akik hírt hoztak a szorosokban esett harcokról. A mene‑
külők között nagyon sok román is akadt. Csupa középosztálybeliek, akik jajszóval tiltakoztak 
a felszabadítókkal való minden közösség ellen. Kedden hajnalban egészen elhalkult a város és a 
kevés visszamaradt magyarok szorongva lesték, hogyan végződik a falak előtt tomboló harc. A 
katonaság szerdáig tartotta a várost és nemcsak leverte, de meg is futamította a román csapatokat. 
A győzelemre visszavonulási parancs következett. A rendben visszavonuló katonaság magával 
vitte a városban maradt tisztviselőket. Az utóvédharcok elcsillapultával, lassan és tapogatózva 
csúszott előre a román katonaság és csak harmadnap szállta meg Kézdivásárhelyt.”
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 A háborús pusztítások nyomai egy székelyföldi városkában

Erdély védelme

A Monarchia hadvezetése 1916 augusztusának közepén leküldte Kolozsvárra 
Arz Arthur gyalogsági tábornokot, hogy Erdély védelmére szervezze meg az I. 
osztrák‑magyar hadsereget, de elegendő katonát nem tudott számára biztosítani. 
(Ugyanis a hadvezetés gondolta, hogy lesz román támadás, de azt későbbre várták.)

A lassan előrenyomuló roman hadseregekkel szemben felveszik a harcot, s a 
Tömösi‑szörös közelében, Petrozsénynál, majd Nagyszeben mellett megfordítják 
a háború menetét és szeptember második felétől kezdve ellentámadásba mennek 
át, s sőt október végétől kezdve fokozatosan kiszorítják a roman haderőt Erdélyből, 
de ez már a hadjárat második fele. A moldvai szorosoknál helyenként orosz csapa‑
tok is támogatják a román támadást, de cári csapatok erdélyi benyomulását ekkor 
sikerül megállítani.

1916 nyarának és őszének drámai hangulatát a legjobban a kortársak idézik 
fel, mint az alábbi napló, melyet egy ismeretlen brassói polgár írt, akit a városba 
bevolnuló románok negyvenedmagával túszul ejtettek:

Egy brassói túsz naplója 1916 augusztus‑szeptember.

„Hullott lovak és hullott katonák, füst, a levegőben pernye száll, és sárga, beteg levelek 
csapódnak az ablakokba: ez Brassó… A magyar végvidék legszebb városának legszomorúbb 
hat hetét pedig az alábbi napló mondja el. Aki írta, nincs, halott vagy élőhalott. Senki sem tud 
a sorsáról semmit. Brassó hathetes története az elhurcolt túsz tollából az alábbiakban pereg:

Augusztus 27. Délelőtt térzenét ad a 82. gyalogezred, este színház, éjjel 11‑kor riadó, 
jönnek a románok. Az egész város talpon, mindenki szalad, és pakol.

Augusztus 28. Déli 1/2 12‑kor Fabricius polgármester‑helyettes értekezletre hív‑
ja a város kevés magyarságát. Schnell hadköteles polgármester elhagyta Brassót. Helyettese, 
Fabricius, tudatja, hogy átadjuk a várost, és könyörületet kérünk. Hivatalnok, rendőr egyetlen 
sincs a városban, a bolgár szegi rakoncátlan csőcselékkel szemben polgárőrség alakul. A tömösi 
szorosban még mindig tartanak a harcok, délután egy óra 20 perckor érkezik az első sebesült. 
82‑es altiszt, a gránát tépte meg. Dr. Baiulescu kórházba viteti és maga kötözi be. Az ideiglenes 
tanács félnégykor megindul átadni a várost. Rettenetes út. A szomorú menet szembe találkozik 
a román futárral, aki az átvevő ezredes üzenetét hozza. Az ezredes a Vasút‑ utca végén vár 
bennünket. Crainiceanu‑nak hívják, apró ember, erős, markáns vonásokkal. Körötte tisztek, 
háta mögött feszes katonák, Fabricius németül beszél és kíméletet kér. Szavait dr. Baiulescu 
tolmácsolja románul. Az ezredes következő szavakkal végzi válaszát:

‑ Önöknek nincs mit tartani tőlünk, mi nem vagyunk rablók, hanem katonák. 
Megindultunk a városba. Az egybegyűltek s` tr`iasc`‑val [să trăiască=éljen] köszöntik a 
románokat, az ezredes a városban rövid beszédet mond, utolsó mondata ez: Most, 
hogy bejöttünk, nagyon szép idő van, de következhetnek ránk még esős napok is. Ötkor 
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képviselőtestületi gyűlést tartunk, az ülés alatt bevonul a 12. gyalogezred egyik százada. Dobok 
peregnek, és imához vezényelnek. Az ülésen a katonai parancsnok elnököl. Polgármesterré 
választják Baiulescu doktort, rendőrfőnökké dr. Vecerdat. A parancsnok a zárórát hétre rendeli 
el, tízezer kenyeret, ötven marhát követel a várostól. Ezenkívül negyven magyar túszt. Én is 
közéjük tartozom. Éjjel a bolgárszegi nép italosan járja az utcát, és kirakatokat tördel. Hangos 
s` tr`iasc` dörög az ablakok alatt. Utána ágyúk csörömpölnek. Olvasom: kétszáz román ágyú.

Augusztus 29. Egész nap katonák özönlenek a városba.
Augusztus 30. Katonai küldöttség jön, és tudtul adja, hogy délután 5 órára a paran‑

csnokságon kell lenni a túszoknak. Még 6 órára sem verődünk össze. A parancsnok elrendeli 
internálásunkat, a Korona‑szállóba visznek, ahol saját költségünkön élelmezzük magunkat.

Augusztus 31. Nem tudjuk, ki járt közbe, érdekünkbe, de becsületszóra kibocsátanak 
bennünket.

Szeptember 1. Mise van a katolikus templomban, a kevés ittmaradt magyarság va‑
lláskülönbség nélkül a templom padjain szoronkodik, és könnyes szemekkel suttog jövendő 
sorsáról. A városban megjelennek az első rendeletek.

Szeptember 2. A középületek román tulajdonba mennek át. Ferdinánd királyért 
imádkozni kell a templomokban. Vajon lesz‑e aki imádkozik? Egyik panaszos a másik után 
jön, nincs pénzük, éhesek. Magamnak sincsen. Mit csináljak.

Szeptember 3. Falragaszok a magyar nevek, címek és címerek levételéről.
Szeptember 4. Megkezdődik a nyomorúság, a magyarok összeadják garasaikat, a jobb‑

móduak tartják a szegényebbeket.
Szeptember 5. A Gazeta Transilvaniei brassói lap közli a bevonult tábornokok nevét és 

a hadüzenet szövegét. A lapban feltűnő helyen Tisza távozását jelentik a kormányból.
Szeptember 6. Elnéptelenednek az utcák, sehol egyetlen magyart nem lehet látni. Az 

ablakomon mondják be, hogy Popescu és dr. Glezar szintén hivatalt vállaltak. Bales suszter 
rendőrségi alkalmazott lett. A román katonaság még mindig nem vonult be a laktanyákba, 
hanem a sétatereken táborozik. A tisztek civilházakban. Délután sebesült magyar foglyokat 
hoznak keresztül a városon. Sírva nézzük őket. Az ablakot nem merjük kinyitni, a világról 
semmit sem tudunk. Estefelé könyörgő emberek jönnek. Nem bírom a nyomort, feltöröm a 
gondozásomra bízott szegényszekrényt, és szétosztom.

Szeptember 7. A 46‑ik román gyalogezred bevonul a városba. Fischer Károly bukaresti 
tanárt, aki az édesanyját jött meglátogatni a Barcaságra, elfogják, és összeláncolva viszik el az 
ablak alatt. A Törcsvárról menekült magyarok a templomban tudják meg, hogy Fülöp Sándor 
törcsvári lelkész, aki nem tudott velük kijutni, puskát fogott, és befeküdt a rajvonalba.

Szeptember 8. A Gazeta Transilvaniei izgató cikket közöl a magyarok és szászok 
ellen, és ugyanaz a száma hozza Gyergyó, Sepsi, Kézdi elestét.

Szeptember 9. Nehéz, esős napok. Szegénység. Nem merünk kimozdulni az utcára. 
A csőcselék magatartása fenyegető.

Szeptember 10. A 46‑ik gyalogezred térzenét ad. Egynéhány román hölgy, katonák, 
cselédek gyönyörködnek csak a muzsikában. Mi magyarok lefüggönyözött ablakok mögött 
sírunk.
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Szeptember 11. Sárkány felől erős ágyúzás hallszik, a Gazeta Transilvaniei 
Gyergyószentmiklós, Delna, Csík, elestét adja hírül. Ma lettem 48 éves. Sírtam, és imádkoztam.

Szeptember 12. A Gazeta örömmel tudatja, hogy Udvarhely és Szereda is elesett és 
hogy a románok Marostorda felé vonulnak.

Szeptember 13. Éhezünk. Nincs kilátás segítségre. A románok a cenki 
Árpád‑emléket ágyúzzák. Egész nap ágyúzzák, és a szobor áll. Éjjel jövés‑menés, 
kavargás, zaj, ágyúdörgés, trén. Valami történt a fronton.

Szeptember 14. Reggel nyolckor hat dörrenés: felrobbant a cenki Árpádszobor. Három 
román polgár vállalkozott a szobor felrobbantására, és mind a három ott pusztult. A csőcselék 
kiabálva jár az utcán. Egy percre félrehúzom a függönyt, egy tépett asszony rám kiált: magyar 
kutya tudod‑e mi történt? Meghalt Árpád! Este újra összebújunk a templomban, beszélgetünk, 
és sirdogálunk.

Szeptember 15. Semmi hír sehonnan. Fuldoklunk a kétségbeeséstől. A városban 
aláírásokat gyűjtenek a túszok szabadonbocsátására. Kovács Atanáz szerzetespapnak kelle‑
metlensége akadt a román hatósággal. Hírül hozzák, hogy dr. Otróbán nővére haldoklik a 
Szent‑ János utcában. Felkeresem. Éhenhaldoklik. Az Otróbán‑ örökösök egy krajcár nélkül 
hagyták el. Most kilencvenhárom éves. Ha egyszer olvassátok ezt az írást, okulhattok belőle, 
hogy milyen a rokoni szeretet.

Szeptember 16. A barátot sikerült tisztára mosni. A szászok kérvényt adtak be a szász 
túszokért. A kérvényt az előkelőség kiválónak találta. A románok azzal dobták vissza, hogy ők 
nem történelmi tanulmányt akarnak, hanem alázatos folyamodást. Ma összeírtam az ittmara‑
dottak névsorát. Mi magyarok 145‑en vagyunk.

Szeptember 17. A városházára citálnak bennünket, ott Racovita ezredes röviden és 
katonásan tudatja, hogy mivel Herfurth evangélikus pap nem teljes leltárt adott a templomi 
kincsekről (a híres gobelineket nem írta be a listába), tehát letartóztatja. Herfurthet azonnal 
Bukarestbe viszik. Eggyel kevesebben vagyunk, eggyel többet siratunk.

Szeptember 18. Ma figyelmeztetést kaptam a polgármestertől, hogy baj van körülöttem. 
Nem teljesítettem, amit teljesítenem kellett volna. Nem vagyok lojális. Az vádolt meg, akinek 
már nem tudtam adni a kiüresedett perselyből. Damokles kardja csapott rám. Uram, irgalma‑
zz nekem. Ma éjjel érkezett ide a hadtestparancsnokság. A megmenekült barát a viszonyokhoz 
képest nagyon jól él. Némely embernek mindig jó.

Szeptember 19. Beteg vagyok. Meghalt Kajcsa István. Minden magyar ott volt a teme‑
tésén. Eggyel újra kevesebben vagyunk.

Szeptember 20. Megkezdik az összes magyar cégtáblák bemázolását.
Szeptember 21. Egyetlen magyar cégtábla sem maradt a városban. Már neveink 

sincsenek.
Szeptember 22. Rendelet érkezik, hogy mindnekinek igazolójegyet kell váltania. Az 

igazolójegy címe: Bilet de Legitima]ie. Az aláírás Brassó parancsnoka: Maior de rezerva 
Sarateanu, polgári aláírás dr. Popescu. Az igazolványért egy frankot kell fizetni.

Szeptember 23. A kereskedések mind nyitottak, és a kávéházak is, csak a vendéglők 
zártak. A kereskedők panaszolják, hogy a románok a hódítók szavait használják. Örüljetek, 
hogy ilyen simán visszük, de ha kapni akartok érte valamit, azt is megkaphatjátok. Az adópén‑
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zeket Stinghie kezeli. Az első maximális árak a következők: kenyérliszt 35 bani, tengeri 25 
bani, sertéshús 3 korona, marahahús 4 korona, borjúhús 3,50 korona, juhhús 1,40 korona, háj 
3,50 korona, zsír 4 korona, főtt sonka 5,50 korona, borjúfej 20 fillér.

Szeptember 24. Valahonnan közeli ágyúdörgés hallatszik. A túszok, akikkel sűrűn ér‑
tinkezem, a következők: Szentandrásy postatanácsos, Kertsch Károly téglagyáros,Gundel pol‑
gár, Maissl katolikus plébános, Gönczi Soma hivatalnok, Salamon Samu ügynök, Eitel Ernő 
gyáros, Kammer Ede kereskedő, Fogaraser Péter cell‑gyári hivatalnok, Rottenbaher Henrik, 
Veith Péter kocsmáros és az elhurcolt Herfurth szász pap.

Szeptember 25. A katonai hatóság odaadja a népnek a Cell‑ féle telkeken termett ten‑
gerit és kukoricát, de a bolgárszegiek mindenkit elmarnak onnan. Jól van ez, így kell nekünk. 
Ma kezdődik meg a bútorvándorlás. A lakatlan házakból Romániába indul minden.

Szeptember 26. Minden dohánykészletet rekvirálnak. Erről is leszokunk. Éjjel kocsik 
és autók dübörögnek, a román katonák hazapakolnak mindent.

Szeptember 27. Mi történhetett? A román parancsnokság indulásra készen áll.
Szeptember 28. Ma már mindent rekvirálnak. Legelőször a vasasboltok teljes anyagát. 

Megkezdődött a rablóhadjárat:
A szász kereskedők eldugott cukrai, kávékészletei mind román autókra kerülnek. Na 

tessék: Nem jobb lett volna nekünk. Még ingyen is jobb lett volna. Mi koplaltunk, és most 
viszik, Gróf Mikes főispán lakásába teherautón mennek be a románok, és mindent felpa‑
kolnak. A Rezső‑körút előtti drótnélküli távirót is leszerelik. Ma öltük le Sipos Ferenc két 
disznóját. Nem volt mit adni nekik enni, és attól is féltünk, hogy majd rekvirálják. Az egyiket 
én vettem meg, a másikat Kermandl. A pénzt félretettük. A házból napok óta nem merünk 
kimozdulni, éjszakánként már a puskaropogás is behallatszik, úgy mondják, órák kérdése a 
bevonulás.

Szeptember 29. Templomba megyünk, összeborulunk, mindenki imádkozik. 
Brassótól nem messze erős harcok lehetnek, az ágyúk egész közelről szólnak, hír szerint a 
mieink Szászmagyarosnál vannak. Valami nagyon feltűnő: a Gazeta Transilvaniei egészen 
elcsendesült. Ma egy hónapja vonultak be a románok.

Szeptember 30. Egész éjjel hangos ágyúharc, reszketnek az ablakok, többször detonáció, 
azt mondják, Botfalu körül történik minden. Kinyitom az ablakot, és látom, hogy éppen most 
törik fel a román katonák a Verzár‑boltot. A túlsó oldalról járőr közeleg, az altiszt rámkiált, és 
a nevemet kérdi, hogy itt lakom‑e.

‑ Itt, én vagyok az. ‑ Nyisd ki az ajtót, visszünk. Uram, irgalmazz nekem. Eddig a 
napló, aki írta, nem került vissza, senki se tud a sorsáról.

(Közli Pilis Lajos, A megrohant és a felszabadított Erdély című könyvében.)
Egy másik szemtanú, aki román fogságba került augusztus 28‑án, de onnan 

betegsége miatt kiszabadult, a gyimesbükki plébános is drámai részleteket ír le, 
amelyből idézünk: 

Boér János gyimesbükki római katolikus lelkész beszámolójából:
„Amint a határszéli kapun betörtek, este fél 10 órakor, és a pénzügyőri laktanyát nagy 

lövöldözés közt elfoglalták, a pénzügyőröket elfogták, felfelé tódultak az úton, a korcsmákba, 
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vendéglőkbe, kávéházakba és kereskedésekbe, magánházakba behatoltak, enni, inni, rabolni 
kezdtek egész reggelig…”

„A román uralom alatt folytonos rettegésben voltunk, mert a palánkai la‑
kosság fel volt szabadítva a fosztogatásra, szekerekkel jöttek fel, a menekültek háza‑
it feltörték, amit azokban találtak, szekerekre rakták‑elvitték, ajtókat, ablakot bezúzták. 
A begyűjtött takarmányt elhordták, a veteményes kerteket marháikkal felprédáltatták.  
A havasi legelőkön talált összes marha állományt és juhnyájakat összeterelték és elhajtották. 
Senki se mert ellenük állani, sőt még szólalni sem, mert egy Karácson Imre (kupa) nevű öre‑
gember az után még a betörés utáni napon valami nem tetsző szót mondott nekik, miért rögtön 
főbe lőtték és rongyba takarva a temetőbe alig egy méter mélységű gödörbe elföldelték…”

„A visszavonulás utolsó napján, október 13‑án a románok a vasúti hidat felrobbantották, 
e mellett levő tatrosi fahidat és pénzügyőri laktanyát petróleummal megöntözték és felgyújtották, 
a Kontumácra vezető kis fahidat is leöntötték petróleummal, de ez nem égett el egészen, idejük 
nem lévén, hogy továbbszítsák a tüzet, mert futni kellett…

„1916. október 14‑én megérkezett a románokat üldöző honvéd lovasság. A Gyimesről el 
nem menekült lakosságot 24 órára Bükkbe küldötték a honvédek, mert itt lenn a határszélen, 
ha az ellenséggel ütközetre kerülne a dolog, ez a lakosságra nézve veszélyes lenne. Csatára nem 
került a sor, mert a románok jó messzire haladtak, de a vasúti sáncban elbújt 4 oláh katona, 
kik mikor a magyar előőrs odaért egyiknek lovát lelőtték…” (Közli a Székelyhon.ro portál)

Egy brassói gyógyszerész, ugyancsak feljegyzéseket készít a megszállás 
napjaról:

„Rémes dolog most már harmadik héten át nézni ezt a lelketlen rablást, melyben az itt 
való nép is részt vesz suttyomban. És rémes dolog ily nép közt lakni. Mert intelligens, jólelkű 
ember alig maradt a városon száz, a többi 3‑400 öregasszony s züllött‑iszákos öregember, kik 
most semmit sem dolgoznak”. 

Az erdélyi románok és a román támadás

A korabeli források szerint az erdélyi román lakosság kisebb része menekült el 
a román hadsereg elől (a magyarokhoz, székelyekhez és szászokhoz viszonyítva), s 
a menekülők inkább a módosabbak, állami alkalmazottak, értelmiségiek és tiszség‑
viselők közül kerültek ki. Voltak, akik ünnepelték a román hadsereg érkezését, 
együttműködtek a megszállókkal és ideiglenes jelleggel tisztségeket is vállaltak a 
román megszállás idején.

De voltak aki elítélték a megszállást, sőt hűségüket fejezték ki 
Ausztria‑Magyarországgal szemben. Szeptember elején két ismert román politikus 
és parlamenti képviselő: Alexandru Vaida‑Voevod és Teodor Mihali egyaránt elítéli a 
román támadást és figyelmeztetik Romániát, hogy a román nemzeti érdek legfőbb 
ellensége Oroszország, s miért annak az oldalán léptek be a háborúba.

Hasonlóan nyilatkozik az aradi képviselő, Ştefan Ciceo Pop, aki azt is kimond‑
ja, hogy “România rövidesen meg fogja bánni, ezt az elhamarkodott döntését.”
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A görög‑katolikus egyház hivatalos lapja az Unirea is elítélően nyilatkozik a 
román támadásról és együttérez a románok elől menekülőkkel. Sőt az érsekség, 
mely a lapot kiadja, elmenekül Balázsfalváról Nagyváradra, a lap szerkesztőségével 
együtt.

A határhoz közeli és román többségű Fogaras vármegyéből a hatóságo ada‑
tai szerint igen kevesen menekültek el, míg a három székely többségű vármegye 
(Csík, Udvarhely és Háromszék) a lakosságnak több mint fele elmenekült.  

 Erdély felszabadítása, a román csapatok kiűzése

A meglepetés és a túlerő következtében a román csapatok legmélyebben 120 
km mélységben hatoltak be Erdély belsejébe, de távol álltak attól, hogy a Maros 
vonaláig eljussanak, vagy ki az Alföldre és Budapest irányába. Ebben a csapatok 
felkészületlensége mellett az is szerepet játszott, hogy szeptember 1‑én (tehát a ro‑
mán támadás követő ötödik napon) a bolgár‑német‑török csapatok Dobruzsában 
megtámadták Romániát, majd jelentős sikereket értek el. Ez arra késztette a román 
hadvezetést, hogy az erdélyi frontról erőket vonjon el, s a támadás 12. napján, a ro‑
mán vezérkar leállította az erdélyi előrenyomulást azzal a paranccsal, hogy tartsák az 
elért frontvonalat, de minden nélkülözhető erőt küldjenek azonnal Dobrudzsába.

Szeptember 26‑28 között a nagyszebeni csatában az osztrák‑magyar és né‑
met csapatok aratták az első jelentős győzelmüket a román csapatokon Erdélyben. 
Október 7‑9. között Brassónál győztek, majd rövidesen az elfoglalt erdélyi terüle‑
teket felszabadították, a harcokat immár a Kárpátoktól délre folytatták. November 
végére már Bukarestet fenyegették, amit a románok ellenállás nélkül fel is adtak. 
(A román kormány, parlament, a királyi család és a hadsereg maradéka Moldvába 
szorult vissza...)

Az emlékezetben, a köztudatban, de még a szakirodalomban is az 1916‑os 
román támadás Erdély ellen, úgy maradt meg, mint az 1916‑os román betörés. Ezt 
később felülírta az 1918‑as második román behatolás, amikor is Románia elfoglalta 
és csatolta Erdélyt, Partiumot, Bánságot és Partiumot.

 Hepehupa, Nr. 3, 2016

În acest an a fost centenarul intrării României în Primul Război Mondial. 
Articolul de faţă prezintă evenimentele din perioada august‑octombrie 1916, pe 
baza documentelor de presă.
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Trei oameni de seamă

Fiecare localitate binecuvântată de Bunul Dumnezeu îşi are oamenii săi de 
seamă, cei care‑i venerează numele. Printre acestea se numără şi oraşul de la poalele 
falnicei Măguri, Şimleu Silvaniei. În acest context, cu trei zile înainte de trecerea 
în Noul An 2016, în lista oamenilor de seamă ai oraşului s‑au mai adăugat trei per‑
sonalităţi. Atunci, în cadrul unei ceremonii speciale, a avut loc decernarea titlului 
„Cetăţean de Onoare al oraşului Şimleu Silvaniei”, domnilor: Teofil Chiş, Victor 
Mihai Hexan şi Oláh Ştefan. Astfel, Hotărârea Consiliului Local din 29 octombrie 
2015 a căpătat viaţă …

Festivitatea s‑a desfăşurat în sala de şedinţe a Primăriei, fiind prezenţi, alături 
de cei trei şimleuani onorabili, salariaţi ai Primăriei, membri ai Consiliului Local, 
oficialităţi şimleuane şi sălăjene, invitaţi. La început, ing.Septimiu Cătălin Ţurcaş 
– primarul oraşului, a făcut o succintă prezentare a activităţii Consiliului Local, 
mulţumindu‑le consilierilor pentru sprijinul pe care l‑au dat în dezvoltarea pro‑
iectelor care s‑au desfăşurat în anul 2015 şi de care au beneficiat toţi cetăţenii ora‑
şului. Apoi, a făcut cunoscut documentul prin care membrii Consiliului Local, în 
unanimitate, au hotărât conferirea titlului „Cetăţean de Onoare al oraşului Şimleu 

MarIn ştefan
Magazin Sălăjean
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Silvaniei” celor trei nominalizaţi: „ca simbol al recunoştinţei cetăţenilor oraşului 
Şimleu Silvaniei, pentru activitatea de excepţie desfăşurată de‑a lungul anilor în 
susţinerea sportului de performanţă”.

Expunerea de motive a fost făcută de prof. Berek Ştefan – viceprimarul 
Şimleului, reliefând, concis, activităţile şi performanţele obţinute de cei trei şimleu‑
ani vrednici de toată cinstea.

Teofil Chiş (n. 9 februarie 1951) – absolvent al Institutului de Educaţie Fizică 
şi Sport (IEFS) din Bucureşti, este primul „maestru emerit al sportului” din Sălaj. 
A fost jucător‑coordonator al echipei naţionale de volei a României, câştigând locul 
VI la Campionatul Mondial din Mexic (1974 – 24 de ţări participante) şi medalia 
de bronz la Campionatul European din Finlanda (Helsinki, 1977 – echipe din 12 
ţări ). A câştigat patru titluri naţionale şi unul de vicecampion cu echipa Dinamo 
Bucureşti şi s‑a clasat de două ori pe locul III cu echipele: IEFS Bucureşti(1973) 
şi Silvania Şimleu Silvaniei (1982 – după Dinamo şi Steaua). A jucat volei în 15 
ediţii ale Diviziei „A”, iar timp de cinci ani a fost prezent în aproximativ 150 de 
meciuri ale echipei naţionale a României. A fost jucător şi antrenor la echipa de vo‑
lei „Silvania” Şimleu Silvaniei, cea care, în anul 1983, a câştigat „Cupa Balcanică”. 
De asemenea, a contribuit la promovarea în primul eşalon al voleiului românesc 
a Şimleului (pentru a treia oară), prin echipa CS „Phöenix”, la care a fost director 
sportiv în anii 2008‑2013.

Victor Mihai Hexan (n. 23 martie 1958) – fizioterapeut al echipei naţionale de 
fotbal a României (2000 şi în prezent), este cunoscut atât în ţara noastră, cât şi peste 
hotarele acesteia. A jucat fotbal la echipele: Măgura şi Gloria , ambele din Şimleu 
Silvaniei, Sticla‑Arieşul din Turda, Metalul Aiud şi CFR Cluj. A început fiziotera‑
pia la echipa naţională de tineret a României (1997), cea la care jucau, printre alţii: 
Mutu, Chivu şi Contra. De 10 ani (2005), este angajat la echipa de fotbal a clubului 
Şahtior Doneţk (Shakhtar Donetsk), funcţie pe care o deţine în paralel cu cea de 
la echipa naţională a României, în urma înţelegerii cu patronul echipei ucrainiene. 
Este câştigător al Cupei UEFA (2009, cu echipa ucraineană antrenată de Mircea 
Lucescu) şi a fost premiat de trei şefi de stat: Viktor Iuşcenko şi Viktor Ianukovici 
(Ucraina) şi Traian Băsescu (România).

Oláh Ştefan (n.21 noiembrie 1947) – primul „maestru al sportului” din ju‑
deţul Sălaj (1976), este „as” al radio orientării (fosta radiogoniometrie operativă). 
Ca radioamator autorizat (indicativ de apel Y05‑BST) şi conducător al cercului de 
profil al Clubului Copiilor din Şimleu Silvaniei a avut legături cu radioamatori din 
150 de ţări, obţinând numeroase premii şi medalii, atât el, cât şi sportivii pe care i‑a 
antrenat. A făcut parte din lotul naţional al României, fiind dublu – vicecampion 
european cu echipa, în benzile de 3,5 MHz şi 145 MHz (1977, Skopje, Iugoslavia, 
azi, capitala Macedoniei), după ce a obţinut medalia de bronz la alt Campionat 
European (1973, Komló, Ungaria). S‑a clasat pe primul loc în multe concursuri 
internaţionale, a fost de 13 ori campion al României, în nouă rânduri vicecampion 
şi a obţinut şapte medalii de bronz. A fost declarat de şase ori sportivul nr. 1 al ju‑
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deţului Sălaj, iar cu sportivii pe care i‑a antrenat, a obţinut patru titluri de campion 
naţional şi unul de vicecampion, precum şi numeroase locuri I‑III la concursuri 
şi festivaluri. Împreună cu Fodor Vasile a construit tabela de scor electronică de la 
sala de sport de lângă stadionul şimleuan, în care se desfăşurau meciurile de volei 
ale echipei „Silvania”. În anul 2015, a fost vicecampion al României şi campion al 
Ungariei (categoria „M 40”), la vârsta de 68 de ani !!

După ce şi‑au expus câteva date din activitatea lor, primarul Septimiu Cătălin 
Ţurcaş, în aplauzele întregii asistenţe, a înmânat fiecăruia Diploma de „Cetăţean 
de Onoare”, cu explicaţiile de rigoare. În această conjunctură, au rostit alocuţiuni: 
Daniel (Didi) Prodan – fost fotbalist al naţionalei României şi ex‑director spor‑
tiv la Federaţia Română de Fotbal, preotul Valentin Abrudan – Biserica Ortodoxă 
din Valea Drăganului (judeţul Cluj), prof. Traian Albu – fost director la Clubul 
Copiilor din Şimleu Silvaniei, ec. Ioan Ghilea – consilier local şi subsemnatul. În 
calitate de responsabil al Comisiei de Educaţie şi Cultură Olimpică a Academiei 
Olimpice Române, filiala Sălaj şi director al Clubului Olimpic „Gaudeamus” 
Şimleu Silvaniei am înmânat fiecăruia „Diploma de Excelenţă” – pentru recunoaş‑
terea şi aprecierea performanţelor sportive şi a promovării valorilor olimpismului, 
precum şi Broşura mea „Retrospectiva sportului şimleuan. Rezumat, 1935‑2013”. 
În plus, am solicitat sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local pentru înfiinţarea 
unui club de radio orientare în Şimleu Silvaniei, în vederea relansării acestui sport 
tehnico‑aplicativ, sub conducerea tehnică a radioamatoristului Oláh Ştefan.

În cuvântul său, Septimiu Cătălin Ţurcaş s‑a referit la activităţile şi la perfor‑
manţele sportive ale celor trei şimleuani respectabili, evidenţiind calitatea de „am‑
basadori” autentici a fiecăruia, cea prin care aceştia au adus un substanţial prestigiu 
oraşului Şimleu Silvaniei, făcându‑l cunoscut în lumea întreagă. De asemenea, 
domnia sa , printre altele, a mai spus: „ […] Cei trei cetăţeni de onoare, în afară de 
faptul că sunt onoraţi cu această distincţie, sunt convins că vor fi şi puţin încărcaţi 
de responsabilităţi.. […] În contextul interpelărilor făcute aici pentru susţinerea 
anumitor sporturi, amintesc un fapt foarte bine ştiut: Primăria şi Consiliul Local 
au fost întotdeauna parteneri pentru tot ceea ce a însemnat cultură şi sport. […] 
Noi suntem susţinători serioşi. Aşa că, vă invit să înfiinţaţi acest club, pentru că din 
punct de vedere al spaţiilor, încă nu sunt probleme la Şimleu Silvaniei. Faceţi dum‑
neavoastră ce ştiţi mai bine ca acest sport (n.m. radio orientare) să fie iară la nivel 
înalt, în sensul în care copiii din oraşul nostru să reprezinte Şimleul, Sălajul şi, de 
ce nu?, România în competiţii. În ceea ce‑l priveşte pe dl. Teofil Chiş, sunt convins 
că, probabil, acest titlu de „cetăţean de onoare” o să‑l oblige să treacă mai mult pe la 
aceşti jucători pe care încercăm să‑i creştem la echipa de volei (n.m. ACS Silvania 
Sport). Sunt convins, în acelaşi timp, că dl. Hexan, la un moment dat, va susţine 
cel puţin un fotbalist din Şimleu, nu ştiu cum se va chema acesta şi nici când se va 
întâmpla: poate peste un an, peste cinci sau şapte ani. […] Un copil, un junior va 
avea nevoie de un om care este cunoscut şi care este consacrat pe această linie. Deci, 
pe lângă această onoare, vor fi şi nişte responsabilităţi pe care, sunt convins, fiecare 
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dintre dumneavoastră le veţi îndeplini în timp.[…] Încă o dată, vă mulţumesc. 
Fie ca anul 2016 să vă aducă, tuturor, pace, linişte, sănătate în primul rând, că este 
cea mai importantă, s‑aveţi parte de multe bucurii şi de satisfacţii profesionale şi 
familiale. […]”.

În încheiere s‑a cântat „La mulţi ani, cu sănătate!”, iar toţi cei prezenţi s‑au 
cinstit cu un pahar de şampanie de Şimleu Silvaniei, făcându‑se comentarii perti‑
nente despre viaţa sportivă a oraşului.

Acum, numărul cetăţenilor de onoare ai oraşului a ajuns la 16. Se cuvine, cred 
eu, să se înfiinţeze „Galeria Oamenilor de Seamă ai oraşului Şimleu Silvaniei” în 
incinta Primăriei, la Casa de Cultură sau, de ce nu?, în clădirea Centrului Naţional 
de Informare şi Promovare Turistică din oraş (!), cu toate cele aferente: fotografii, 
scurte biografii, activităţi, performanţe profesionale etc.

Magazin Sălăjean, 4 ianuarie 2016



Şimleu Silvaniei – centru turistic

Istoria localităţii Şimleu Silvaniei, bogată în evenimente de orice natură, îşi 
are începuturile cu mii de ani în urmă, prin prezenţa dacilor autohtoni, atesta‑
tă prin Cetatea „Dacidava” de pe falnica Măgură şimleuană, despre care marele 
istoric grec Herodot spunea că sunt „cei mai viteji şi cei mai drepţi dintre traci”. 
Oraşul este atestat documentar în anul 1251, având o participare activă în eve‑
nimentele istorico‑sociale ale Sălajului şi o spiritualitate religioasă considerabilă. 
Este recunoscută situarea acestuia în fruntea mişcării de emancipare naţională 
a românilor din Transilvania în epoca modernă. De‑acuma, urbea de la poalele 
Măgurii Ţării Silvaniei a devenit şi un centru turistic. Da, este oficial, pentru că, 
miercuri, 24 februarie 2016, în pitorescul oraş sălăjean s‑a inaugurat „Centrul 
Naţional de Informare şi Promovare Turistică” (CNIPT) Şimleu Silvaniei, con‑
form Proiectului Administraţiei Şimleu Silvaniei aprobat de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice din România ( valoare – 631.000 de mii de lei).

Argumentele care au constituit baza ineditului „demers administrativ” sunt, 
pe cât de diverse, pe atât de raţionale, având în vedere locul şi rolul oraşului în acest 
colţ mirific de Ţară Românească, de‑a lungul istoriei milenare, în vasta Depresiune 
a Şimleului. Unul dintre argumente este frumuseţea naturală de care se bucură 
(„Braşov al Nordului” îi spunea, în anul 1927, Ion Simionescu – preşedinte al 
Academiei Române), cu peisaje unice oferite de „triunghiul”dealurilor: Măgura, 
Brădet şi Sfânt, cu plantaţii de pomi fructiferi (mărul este la el „acasă”!) şi viţă‑de‑vie, 
amintind de cea mai mare cramă din România, cu vinul spumant „Silvania” (după 
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metoda franceză „Champagne”), depozitat în galerii de peste 4,5 km. Apoi, fal‑
nica Măgură (597 m), unde s‑au descoperit tezaurele dacice de aur şi de argint, 
provoacă interesul pentru cunoaşterea acestor locuri. Acelaşi interes este stârnit şi 
pentru a vedea urmele Cetăţii Dacidava, de pe Măgură, mărturie a prezenţei dacilor 
liberi în glia străbună (menţionată de către Ptolemeu în cartea sa „Geographia”), 
precum şi locul „Copacilor Legii”, unde erau judecaţi răufăcătorii, dar şi pentru 
Cetatea Báthory din centrul oraşului. De asemenea, oraşul şi întreaga Depresiune 
a Şimleului oferă posibilitatea cunoaşterii unui „punct crucial” în istoria locuri‑
lor, în care, de‑a lungul timpului, s‑au intersectat drumurile unor personalităţi: 
Menumorut, Gelu, Mihai Viteazul, Ştefan Báthory, Sigismund Báthory, Horea (ali‑
as Vasile Ursu Nicola), Ioan Inocenţiu Micu (Clain), Gheorghe Şincai, Alexandru 
Şuluţiu‑Sterca, Simion Bărnuţiu, Iuliu Coroianu, Alexandru Aciu, Octavian Goga, 
Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băseşti, Corneliu Coposu, Ioan Ossian, Ioan şi 
Victor Deleu, dr. Ioan Puşcaş etc. Sunt remarcabile bisericile reprezentând multe 
confesiuni religioase, Monumentul „Sfânta Treime” din Parcul Central al oraşu‑
lui, precum şi Mănăstirea „Sfânta Treime” de la Bic (5 km de Şimleu Silvaniei), 
renumită prin pelerinajele religioase, cu prilejul marilor sărbători româneşti. Nu în 
ultimul rând, este vorba despre „Muzeul Holocaustului”din Transilvania de Nord, 
cel care găzduieşe „mărturii” ale ororilor îndreptate împotriva umanităţii, făcute de 
odiosul Adolf Hitler şi acoliţii lui, în cel De‑al Doilea Război Mondial, şi unde se 
desfăşoară multiple activităţi tematice. În plus, râurile Crasna şi Barcău atrag turiştii 
spre: lacul de acumulare de la Vârşolţ (pescuit tradiţional şi sportiv), Complexul de 
Agrement „Termal” din estul oraşului Şimleu Silvaniei (2 km), Biserica de Lemn 
Cehei şi Balta Cehei (la vest de oraş), respectiv, Păstrăvăria de la Tusa, Staţiunea 
„Băile Boghiş” şi Monumentul Eroilor din Comuna Martir Ip. De asemenea, sunt 
„deschideri” spre: Casa Memorială „Iuliu Maniu” de la Bădăcin, Monumentul lui 
Mihai Viteazul de la Guruslău, Centrul Cultural „Simion Bărnuţiu” de la Bocşa, 
Complexul Cultural „Şincai ‑Coposu” de la Bobota, Muzeul de Artă Populară 
„Ligia Alexandra Bodea” şi Rezervaţia Naturală „Mlaştina”‑ ambele de la Iaz şi 
impresionanta panoramă oferită de culmile Munţilor Plopiş în arealul localităţii 
Făgetu. Fără îndoială, exemplele sunt mai multe …

Activităţile de inaugurare, coordonate de drd. Daniel Stejeran – director al 
CNIPT, s‑au desfăşurat în sediul CNIPT, în clădirea de lângă Parcul „Cetatea 
Medievală Báthory”, frumos reamenajată. Festivitatea a început cu arborarea 
Steagului Simbol al CNIPT Şimleu Silvaniei, cu prezentarea participanţilor: re‑
prezentanţi ai instituţiilor istorice şi culturale sălăjene (Muzeul de Istorie şi Artă, 
Centrul de Cultură şi Artă Sălaj, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul 
Naţional Sălaj), ai instituţiilor şimleuane, cadre didactice, invitaţi de seamă. Daniel 
Stejeran a evidenţiat obiectivul major al CNIPT: creşterea potenţialului de pro‑
movare a turismului românesc din „regiunea” Şimleu Silvaniei la nivel naţional 
şi internaţional. Printre altele, spunea: „[…] Unul dintre proiectele de suflet, atât 
al meu, cât şi al domnului primar, este renovarea şi restaurarea Parcului „Cetatea 
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Báthory”.[…] În primăvara aceasta vom iniţia o activitate comunitară pentru 
amenajarea acestuia, pe care‑l vom redeschide în luna aprilie. […] Ne propunem 
să delimităm şi să marcăm un traseu de tracking istoric şi de relaxare pe Dealul 
Măgura. […] Avem un parteneriat de promovare a atracţiilor din zona Şimleului 
cu Patronatul Român al Oamenilor din Televiziune, prin preşedintele acestuia, dl. 
Traian Popescu.[…] Mulţumiri sincere coordonatorilor Proiectului CNIPT de 
la Fida Solutions Baia Mare, Rovena Zalău, Proinvest Gaz Şimleu, colegilor din 
Primăria Şimleu Silvaniei, colaboratorilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Sălaj Plus (manager‑Laura Chirilă), reprezentanţilor mass‑media şi dumneavoas‑
tră, cei care aţi spus „prezent” în această zi specială de Dragobete […] Tuturor, o 
primăvară minunată!”.

De asemenea, Lavinia Berar – agent de turism în cadrul CNIPT Şimleu 
Silvaniei, în alocuţiunea sa, a prezentat, succint, modul de accesare a informaţiilor 
pe site‑ul centrului: www.cniptsimleu.ro, pentru diferite „meniuri” tematice.

Despre importanţa acestui inedit eveniment cultural‑turistic şimleuan a vor‑
bit şi ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului Şimleu Silvaniei, reliefând, 
printre altele: „ […] O mare parte din proiectul pe care l‑am început în 2006, acela 
ca ansamblul Cetăţii Báthory să fie pus în valoare, s‑a implementat.[…] Atunci, 
sursele de finanţare erau închise, dar aveam alternativa proiectului nostru. Şansa 
noastră a fost negocierea cu doamna Marcu de la Braşov, care făcea descărcarea ar‑
heologică din interiorul cetăţii, oferindu‑ne posibilitatea descărcării unei mici părţi 
prin care să avem startul de pornire a proiectului. […] Suprafaţa de cercetare s‑a 
mărit de la o etapă la alta, fiind necesară şi înlăturarea unor copaci. Primăria suporta 
toate costurile descărcării arheologice de peste patru miliarde de lei.[…] Tot ceea 
ce s‑a întâmplat în timp este etalat prin imaginile care se văd în această sală. […] 
Proiectul s‑a finalizat în anul 2009, când astfel de finanţări erau închise, trebuind să 
aşteptăm finanţarea 2014‑2020, care n‑a început şi, iată, suntem în 2016. […] Am 
avut posibilitatea ca o parte din acest proiect să‑l finanţăm prin altul, al Ministerului 
Dezvoltării, respectiv CNIPT. […] Acest centru este foarte important pentru că 
oraşul Şimleu Silvaniei are o istorie bogată, aici au trăit diferite personalităţi, aici 
s‑au dezvoltat culturi ale multor popoare şi este util să ne cunoaştem istoria şi s‑o 
promovăm, în acelaşi timp.[…] Lucrurile s‑au derulat extrem de greu, din multe 
puncte de vedere, dar – până la urmă –totul a ieşit bine. […] Este foarte important 
să dezvoltăm turismul, atât în oraşul Şimleu, cât şi în zona acestuia, pentru că sunt 
lucruri frumoase care se pot vizita şi sperăm că vor fi mult mai frumoase în timp, 
aşa cum s‑a întâmplat cu Băile Boghiş, care acum arată altfel. […] Vreau să‑i chem 
pe şimleuanii care sunt, sufleteşte, pentru oraş într‑o colaborare practică de com‑
pletare a datelor cu documente şi fotografii vechi, întrucât ceea ce avem aici este 
interactiv şi ne pot ajuta cu informaţii suplimentare, pentru a arăta, corect, istoria 
acestor locuri, aşa cum a fost ea, indiferent de perioadă. […] Am pus mult suflet 
în acest proiect Báthory şi vreau să‑l duc la bun sfârşit.[…] Vă mulţumesc tuturor 
pentru implicare şi, mai ales, domnului Daniel Stejeran, care, iată, s‑a descurcat 
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bine şi tot ce vedeţi aici i se datorează.[…] Am avut noroc să găsesc cea mai potri‑
vită persoană pentru funcţia de director a CNIPT. […]”.

La reuşita festivităţii de deschidere oficială a CNIPT Şimleu Silvaniei şi‑a 
adus contribuţia trupa locală „Old Beat Band” (Iulia Bob – solistă, Virgil Bob – 
solist şi chitară, Roly Boroş – clape, Nelu Zah – percuţie), încântând întreaga asis‑
tenţă cu cântece reprezentând folkul românesc (Dealul cu dor, Umbra, Înţelegere, 
Câmpurile aurii etc.). La fel, cocteilul şi degustarea unor produse tradiţionale locale 
oferite de: Cabana Brădet, Podgoria Silvania, Siciliana (Familia Cordiş), Castel Inn, 
Laboratorul de cofetărie Puşcaş Aliz şi Crama Carastelec au asigurat un cadru priel‑
nic pentru „cristalizarea” acţiunilor viitoare.

De remarcat că, la intrare, participanţii au avut parte de obiecte şi materiale 
promoţionale având inscripţionat brandul CNIPT (mape, broşuri, pliante, agende, 
carneţele, autocolante, tricouri, şepci, CD/DVD şi o plasă din pânză), precum şi 
de un text cu punctul meu de vedere „Dragobetele – adevărata zi a îndrăgostiţilor 
la români!”, editat în format atrăgător de Lavinia Berar. Prin extrapolare, alături de 
dragostea faţă de cel/cea de lângă noi, există şi dragostea faţă de natură, faţă de tot 
ceea ce ne înconjoară şi‑i frumos, astâmpărându‑ne, fiecăruia, inima şi sufletul.

Aşadar, în mod justificat, o nouă instituţie publică din Şimleu Silvaniei şi‑a 
deschis porţile pentru un dialog şi o colaborare efectivă şi activă între toţi cei an‑
grenaţi în domeniul turismului, a serviciilor ospitaliere şi mass‑media întru pro‑
movarea şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor din această zonă fermecătoare din 
nord‑vestul străvechiului şi binecuvântatului Ardeal, prin crearea unor „pachete” 
turistice atractive, care să ofere celor interesaţi forme noi de: vizitare, cunoaştere şi 
agrement. Aşteptăm confirmarea …

Magazin Sălăjean, 26 februarie 2016



Şimleu Silvaniei în sărbătoare – 
Zilele oraşului 

Motto: „O viaţă fără sărbătoare e ca un drum lung fără hanuri.”
(Democrit, c.460 – c. 370 î. Hr., filozof grec)

Au trecut 765 de ani de la atestarea documentară a oraşului Şimleu Silvaniei, 
însă istoria sa este multiseculară, fiind o aşezare umană locuită din vechime de dacii 
liberi, dovada constituind‑o şi vechea cetate „Dacidava” situată pe versantul sudic al 
Măgurii Şimleului. Cu acest prilej, la mijocul lunii lui Cuptor (15 – 17 iulie 2016), 
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oraşul a fost în sărbătoare prin activităţile organizate sub genericul „Zilele oraşului 
Şimleu Silvaniei – 2016”, de către Primăria şi Consiliul Local Şimleu Silvaniei, în 
parteneriat cu „Autentic Events” din Braşov. Astfel, ediţia din acest an a cuprins 
activităţi diverse la care au fost prezenţi nenumăraţi şimleuani şi sălăjeni, precum şi 
oaspeţi din ţară şi de peste hotarele acesteia.

Startul a fost dat prin activităţile desfăşurate în cadrul Festivalului Internaţional 
de Folclor pentru românii de pretutindeni „La Fântâna Dorului”, manifestaţie ar‑
tistică de seamă organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj (ISJS) şi Clubul 
Copiilor din Şimleu Silvaniei, cu sprijinul Primăriei şimleuane, al Centrului 
de Cultură şi Artă Sălaj şi al Asociaţiilor Culturale „La Fântâna Dorului” şi 
„Silvatin”(ambele din Şimleu Silvaniei), sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale 
şi Cercetării Ştiinţifice. Festivalul a reunit 445 de interpreţi, membri ai ansam‑
blurilor artistice: Junii Blajului – Blaj (Judeţul Alba), Florile Visei – Şeica Mare 
(Sibiu), Codrişorul – Satu Mare (Satu Mare), Dobrujeanca – Dobrun (Olt), Hagic 
(Slovacia), Moştenitorii – Chişinău (Republica Moldova), Florile Maramureşului 
– Sighetu Marmaţiei (Maramureş), Maguracik (Slovacia), Tălăncuţa – Oprişeneşti, 
Bucovina Nordică (Ucraina), Speranţa – Solotvino , Transcarpatia (Ucraina), 
Busuioc Moldovenesc – Stroeşti, Bucovina Nordică (Ucraina), Căinăreanca – 
Floreşti (Republica Moldova), Codruleţul – Cehu Silvaniei (Sălaj) şi Barcăul – 
Şimleu Silvaniei (Sălaj). S‑a început cu o frumoasă paradă a porturilor populare 
tradiţionale  din zonele geografice ale fiecărei formaţii, prin centrul oraşului. Apoi, 
pe scena festivalului amenajată în preajma Podului Nou de peste Râul Crasna, s‑a 
desfăşurat primirea oficială a celor 14 ansambluri de către: Septimiu Cătălin Ţurcaş 
– primarul oraşului Şimleu Silvaniei, Irina Ciupac (Pretura Rîşcani din Chişinău, 
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Republica Moldova), Valeriu Chiper – profesor Chişinău (Republica Moldova), 
Ildiana Jurcă – inspector de specialitate (ISJS), Vladimir Gutiun – vicepreşedinte 
al raionului Floreşti (Republica Moldova) şi Gavril Neaga – director al Clubului 
Copiilor din Şimleu Silvaniei, cei care, după un „bun venit!”, au vorbit despre ro‑
lul şi importanţa festivalului, urând succes tuturor participanţilor. În acest context, 
s‑au făcut schimburi de suveniruri între organizatori şi oaspeţi, precum şi între 
membrii ansamblurilor artistice.

În cele trei reprezentaţii, costumele, cântecele şi jocurile populare au reunit 
un mare număr de spectatori în faţa scenei, sub semnul bunei dispoziţii, aplaudând 
pe fiecare interpret sau formaţie. Între tinerii artişti s‑au  întemeiat ori s‑au consoli‑
dat relaţii de prietenie, mai ales că aceştia au vizitat Muzeul de Artă Populară „Ligia 
Alexandra Bodea” din Iaz (comuna Plopiş, Sălaj), Fabrica de Şampanie „Silvania” 
Şimleu Silvaniei şi Mănăstirea „Sfânta Treime” – Bic (Şimleu Silvaniei). Întregul 
program a fost coordonat de profesorii Cornelia şi Gavril Neaga – Clubul Copiilor 
Şimleu Silvaniei, iar scena, sonorizarea şi efectele luminoase au fost asigurate de 
„Topsound” Oradea.

În amiaza zilei de sâmbătă, 16 iulie a..c., în Sala Mare a Primăriei oraşului 
Şimleu Silvaniei s‑a desfăşurat o adunare festivă la care au participat reprezentanţi 
ai Primăriei, ai Consiliului Local, ai unor instituţii şi societăţi comerciale, ai pre‑
sei sălăjene, invitaţi, precum şi oaspeţi din Ungaria (oraşele înfrăţite cu Şimleu 
Silvaniei: Nyirbátor, Albertisa şi Szarvas) şi din Republica Moldova (sectorul 
Rîşcani din Chişinău, înfrăţit cu Şimleu Silvaniei). După rugăciunea „Tatăl nostru”, 
ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului, într‑un edificator discurs, i‑a 
salutat pe cei prezenţi, i‑a felicitat şi le‑a mulţumit şimleuanilor pentru contribu‑
ţia substanţială la dezvolatrea oraşului şi pentru votul lor în continuarea activităţii 
edilitar‑gospodăreşti în cel de‑al patrulea mandat public al său, asigurându‑i de o 
bună şi eficientă conlucrare în folosul tuturor locuitorilor oraşului, indiferent de 
etnie, convingeri politice şi religioase. Astfel, domnia sa a reliefat ceea ce s‑a înfăp‑
tuit în oraş, mulţumind tuturor instituţiilor şi unităţilor economice, fără a uita de: 
personalul Primăriei, consilierii locali, şcoli şi grădiniţe, armată, poliţie, inspecto‑
ratele pentru situaţii de urgenţă şi de jandarmi, organizaţiile nonguvernamentale, 
oamenii de afaceri şi presa, nominalizând persoana mea în implicarea benevolă a 
publicarii sutelor de articole despre oraş şi judeţ în presa locală şi în cea naţională.

În continuare, primarul Ţurcaş a conferit, în numele Primăriei şi al Consiliului 
Local Şimleu Silvaniei, câte o „Diploma de Excelenţă”, domnilor: dr. Adrian Man, 
Bana Geza – tată, Bana Geza – fiu şi Szatmari Ovidiu, cu menţiunea: „pentru con‑
tribuţia şi eroismul de care a dat dovadă în a salva vieţi omeneşti aflate într‑un mo‑
ment de cumpănă şi lipsite de ajutor, victime ale unui grav accident de circulaţie. 
Acest gest îi înnobilează fiinţa umană şi îi conferă un binemeritat titlu de cetăţean 
de vază al urbei noastre”. Este vorba despre intervenţia acestora (primii prezenţi) 
în accidentul de circulaţie din 5 iulie 2016, pe DN 1H, între localităţile Vârşolţ şi 
Hereclean. În acest context, prin alocuţiunea sa, dr. Adrian Man a avut un intere‑
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sant „punct de vedere” privind modul de intervenţie în astfel de cazuri nefericite, 
propunând iniţierea unor proiecte pentru unele cursuri de prim ajutor şi de pre‑
venire a unor boli.

Au luat cuvântul: Máté Antal – primar al oraşului Nyirbátor, Babák Mihály 
– primar al oraşului Szarvas, Szőke Károly – consilier Albertisa (traducător, 
Berek Ştefan – consilier judeţean Sălaj), Irina Ciupac şi Lucian Bode – deputat 
în Parlamentul României, care au transmis mesaje de salut, felicitări şi gânduri de 
bine şimleuanilor, asigurându‑i de o bună conlucrare în viitor, spre binele tuturor. 
După ce s‑au făcut schimburi de cadouri simbolice, adunarea festivă s‑a încheiat 
într‑o notă de cordialitate, fiecare închinând o cupă de şampanie „Silvania” şi gus‑
tând din tradiţionalele preparate gastronomice şimleuane.

Activităţile cultural‑artistice au continuat pe scena de la Podul Nou, după 
amiază, programul fiind deschis de Trupa Outloud (coregrafia, Noemi Paşan) şi 
coordonat de Diana Gherman (Jibou). Au evoluat, apoi: Andreea Rus, Alex Moisi, 
Vescan, Lora, Bosquito şi Cargo, cu atractive compoziţii muzicale (folclorice româ‑
neşti, dance, pop, pop‑rock, regae, hip‑hop, rock), fiecare fiind răsplătit cu aplauze 
de un public generos. Spre miezul nopţii, miile de spectatori au fost încântaţi de 
focurile de artificii lansate de pe Stadionul „Măgura”.

Reprezentaţiile au fost reluate a treia zi, tot după amiază, prin interesante‑
le evoluţii ale ansamblurilor artistice prezente la Festivalul „La Fântâna Dorului”, 
cele care n‑au evoluat în prima zi. A urmat un „Spectacol de Folclor” cu invitaţi 
de onoare: Virginia Irimuş, Daniel Pop, Ovidiu Homorodean şi Mariana Deac. 
Melosul inconfundabilului cântec popular românesc a atras, din nou, sute de îm‑
pătimiţi ai muzicii populare în faţa scenei, care i‑au aplaudat cu generozitate pe is‑
cusiţii artişti. Sărbătoarea Şimleului s‑a încheiat cu un frumos program de cântece 
şi dansuri populare al Ansamblului Folcloric „Barcăul”, când membrii acestuia i‑au 
încântat pe spectatori prin  evoluţia artistică remarcabilă.

De evidenţiat că, de „Zilele Oraşului Şimleu Silvaniei” a fost organizat şi un 
concurs de şah, în cadrul căruia s‑au întrecut tinerii iubitori ai „sportului minţii”, 
cei mai buni fiind răsplătiţi de organizatori cu diplome, cupe şi medalii (voi reveni 
cu exemplificări în „Magazinul Sălăjean” de mâine).

De asemenea, miile de participanţi au profitat din plin de prezenţa unui diver‑
sificat parc de distracţii, a tarabelor cu exponate ale meşterilor populari, cu articole 
de sezon şi jucării, precum şi de spaţiile special amenajate pentru gustoasele mân‑
căruri şi băuturi, nelipsind tradiţionalii mici şi berea la halbă.

Aşadar, la mijloc de iulie 2016, oraşul Şimleu Silvaniei s‑a aflat în sărbătoare, 
una frumoasă, cu „cântec, joc şi voie bună” (în ciuda unor „reprize” de ploaie!), pe 
măsura aşteptărilor şimleuanilor şi nu numai, de la organizatori şi de la sponsorii 
implicaţi, acei oameni de bine, care şi‑au adus o substanţială contribuţie la organi‑
zarea şi desfăşurarea „Zilelor oraşului Şimleu Silvaniei”.

Magazin Sălăjean, 18 iulie 2016
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In Memoriam: Kincs Gyula 
(1859‑1915)

Consider că o comunitate este datoare să‑și cunoască istoria, să‑și prețuiască 
valorile și să‑și cinstească înaintașii. Iar dacă acea comunitate este multietnică și 
multireligioasă cum sunt majoritatea comunităților transilvănene, atunci cunoaș‑
terea reciprocă a personalităților etniilor ce o compun devine un deziderat. Iată 
de ce am considerat mereu că istoria Zalăului nu este completă fără acceptarea și 
cunoașterea personalităților care au influențat cultura maghiară și prin extensie pe 
cea a concetățenilor de astăzi. Astăzi, 31 decembrie 2015, se împlinesc 100 de ani de 
la trecerea în eternitate a celui care a fost pedagogul, directorul de școală și jurna‑
listul Kincs Gyula – cel mai iubit profesor al marelui Ady Endre. În memoria aces‑
tuia, publicăm câteva aspecte biografice precum și unele scrisori aflate în colecția 
Bibliotecii și a Punctului de Informare a Academiei Maghiare de Științe (Magyar 
Tudományos Akádemia Kövyvtár és Információs Kőzpont).

În cimitirul reformat din Zalău, acolo unde practic este scrisă pe pietrele fu‑
nerare o parte a istoriei orașului de sub Meseș, printre mormintele simple se află 
și cel al ilustrului pedagog Kincs Gyula. Are la căpătâi o piatră funerară sub forma 
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unui obelisc de marmură neagră, pe care este cioplit textul: „KINCS MARGIT 
/ szül. 1890. oct. 16. / megh. 1907 maj. 15. / KINCS GYULA / szül. 1859. aug. 
16 / megh. 1915. dec. 31.” Iar în partea de jos a obeliscului mai apare un alt text: 
„KINCS GYULANE / rettgi VISKY ILONA / 1863 – 1934”.

Pedagogul Kincs Gyula

Pentru majoritatea locuitorilor Zalăului, numele de Kincs Gyula nu spune 
mare lucru. Asta pentru că, pe de o parte, un secol scurs de la moartea acestuia 
înseamnă aproape patru generații și timpul este așa cum știm nemilos, iar pe de altă 
parte populația majoritar românească nu știe (sau nu vrea să știe) mai nimic despre 
cultura și istoria celuilalt. Poate că nici toți membri comunității maghiare nu mai 
știu cine a fost Kincs Gyula. Pentru ambele comunități, vom încerca să realizăm o 
scurtă biografie, fără a avea pretenția că este una exhaustivă.

Kincs Gyula s‑a născut la Zalău, în comitatul Sălaj, în data de 16 august 1859. 
într‑o veche familie de religie reformată. Așa cum el însuși mărturisește într‑o scri‑
soare adresată lui Szinnyei József în 1898, tatăl său provine dintr‑o familie simplă 
de țărani din localitatea Someș – Uileac din actualul județ Maramureș, pe atunci 
Szamos Ujlak din comitatul Satu Mare. Pe tatăl său îl chema Kincs Pál (1826‑1889) 
și era un meșteșugar renumit (cizmar), mai târziu membru în organul reprezenta‑
tiv al orașului. Mama era Ujvárosi Julianna. A avut un frate, Kincs Miklós medic. 
A fost căsătorit cu Visky Ilona (1863‑1934) cu care a avut o fiică, pe Kincs Margit 
(1890‑1907).

A studiat la colegiul reformat din Zalău obținând bacalaureatul în anul 1878. 
A urmat cursurile Universității „Franz Jozef” înființată în 1872. Aici a urmat și a 
absolvit cursurile facultății de istorie‑geografie avându‑i profesori pe Szabó Kálman 
(1824‑1890) – istoric, membru al Academiei Maghiare de Științe și de asemenea 
pe Ladányi Gedeon (1824‑1886) – istoric, membru corespondent al Academiei 
Maghiare de Științe.

După terminarea facultății, Kincs Gyula revine la Zalău. Neavând o slujbă, 
a fost angajat pe 31 august 1883 ca profesor suplinitor la clasele a V‑a și a VI‑a pe 
catedra de gramatica limbii latine și greacă. În anul școlar 1883‑1884 primește ates‑
tatul de profesor de istorie‑geografie dar continuă să predea gramatica limbilor la‑
tină și greacă. Acest fapt se datorează și pensionării sau decesului vechilor profesori 
Kerekes Sándor respectiv Török István. Din acest moment viața sa se împletește 
strâns de cea a școlii căreia i se dedică în întregime.

În acestă perioadă este și bibliotecarul școlii (1886‑1897), având grijă de im‑
presionanta colecție de carte veche a Colegiului Reformat. O bibliotecă extrem de 
valoroasă, care astăzi este aproape uitată. Fiind cu circuit restricționat și aparținând 
(nefiresc aș îndrăzni să spun) de Casa Corpului Didactic, este cvasi‑necunoscută 
publicului larg.
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Se dedică total predării disciplinelor clasice, continuând să se pregătească pen‑
tru obținerea diplomei, fapt ce se petrece în anul 1888. Acum ca profesor titular, 
este propus pentru conducerea economică a colegiului, fiind numit în acestă func‑
ție pe 19 septembrie 1888. Din 1894 și până în 1897 când este numit director, de‑
ține funcția de casier al școlii. Contribuie decisiv la reorganizarea administrativă a 
colegiului, care din 1888 se extinde la 8 clase, fiind sprijinit de către stat.

Elevii celebrii ai profesorului Kincs Gyula

Dar dincolo de aceste funcții administrative pe care le‑a avut de‑a lungul ani‑
lor, rămâne modul în care l‑au privit peste ani foștii săi elevi. Se știe că a fost profe‑
sorul iubit de către marele poet Ady Endre (1877‑1919) care a urmat cursurile co‑
legiului reformat din Zalău între anii 1892‑1896. Relația sa specială cu Ady Endre 
a făcut subiectul unor importante lucrări biografice. Cert este că Kincs Gyula a 
fost cel care l‑a modelat pe viitorul poet, sub îndrumarea sa Ady publică în ziarul 
„Szilágy” prima sa poezie „20 Martie” („Márczius 20”) semnată A.E și dedicată 
revoluționarului pașoptist Kossuth Lajos. Cu Ady Endre avea să mențină o fru‑
moasă relație de prietenie ce rezultă și dintr‑o inedită fotografie ce se află în colecția 
Departamentului de manuscrise și cărți rare a Bibliotecii Academiei Maghiare de 
Științe (Kézirattár és régi könyvek gyűjteménye, magyar Tudományos Akadémia 
Kőnyvtár és információs kőzpont). Fotografia ne‑a fost oferită cu drept de publica‑
re de către șeful departamentului, domnul dr. Babus Antal.

Fotografia reprezentându‑l pe profesorul Kincs Gyula are scris pe ea tex‑
tul „Ady Bandinak Kincs Gyula”. Este autograful (dacă se poate numi așa), pe 
care Kincs Gyula l‑a acordat poetului Kincs Gyula. Pe verso, apare scris de mână 
cu cerneală albastră textul (tradus în limba română): „1962 – am primit de la 
Kungazda Gy. Sándor care a főcut rost de ea, la Ciucea, la castelul Boncza. Au 
umblat împreună Ady, Berta, Kincs Gyula și soția la logodna unor rude comune 
din Kalotaszentkirályon (Sâncraiu), la familia Visky și Kiszaly. Și azi, multe scrisori 
sunt la Visky Joszef.”

Cuvinte de laudă la adresa sa are și un alt ilustru elev al colegiului din Zalău, 
omul politic de mai târziu Iuliu Maniu (1873‑1953). Acesta a fost elev al colegiului 
și implicit al lui Kincs Gyula între anii (1886‑1890). Relația sa specială cu profe‑
sorul și apoi directorul Kincs Gyula, rezultă dintr‑o scrisoare pe care a trimis‑o în 
1940 cu ocazia aniversării a 50 de ani de la absolvirea liceului. Un fragment al aces‑
tei telegrame scrisă în limba maghiară, pe care a trimis‑o primul ministru de atunci 
Iuliu Maniu, a fost publicată în anuarul colegiului pe anul 1939‑1940 aa fost tradus 
în limba română în cartea „De la Colegiul Reformat la C.N.S:” scrisă de profesorul 
László László: „Nu pot să las nemarcată acestă ocazie oferită de o zi aniversară, să 
nu‑mi exprim recunoștința deplină și omagiul meu față de profesorii defuncți și 
actuali ai acestei școli eminente. Printre zidurile instituției, de timp foarte îndelun‑
gat, necontenit se sădește în sufletele noastre simțul onoarei, libertatea gândului 
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și a cuvântului și idealurile mărețe de iubire față de neamul fiecăruia, care au fost 
sădite definitiv în sufletul meu, și care mă călăuzesc ca niște torțe de nestins. Din 
sentiment de recunoștință ridic altare în memoria tuturor foștilor mei profesori, în 
special în memoria fostului meu director Berényi János și fostului meu profesor 
Kincs Gyula”.

Jurnalistul Kincs Gyula

Ca un intelectual de marcă al vremii sale, Kincs Gyula s‑a implicat activ și în 
presa (de limbă maghiară). Primul ziar din comitatul / județul Sălaj a apărut pe 24 
februarie 1877 fiind editat de Borbely Sámuel. N‑a rezitat pe piață decât doi ani, 
ultimul număr al acestei ediții fiind editat pe 27 decembrie 1879. A mai urmat o 
încercare, ziarul „Szilágy és videké” al lui Arday Balogh a cărui prim număr a apărut 
pe 11 noiembrie 1882. Un an mai târziu, avea să apară ziarul „Szilágy” pe 6 mai 
1883 care avea să apară neîntrerupt (cu acest nume sau cu cel de „Szilágyság” până 
în 1944. Din 1886, Kincs Gyula avea să devină unul dintre redactorii ziarului.

În 1908, la împlinirea a 25 de ani de la apariția ziarului, este editat împreu‑
nă cu ediția din 14 mai, un supliment consistent: „Melléklet a Szilágy Jubiláris 
Számához”. Kincs Gyula semnează articolul „A Szilágy története” (Istoria ziarului 
Szilágy) în care rememorează principalele etape în evoluția ziarului. În acest supli‑
ment apare și semnătura lui Kincs Gyula, dar și o fotografie a sa alături de poezia 
„Sirni, Sirni, Sirni” a discipolului său, Ady Endre.

Mai târziu, odată cu schimbarea numelui din „Szilágy” în „Szilágyság” (4 au‑
gust 1910) Kincs Gyula devenea alături de Both István unul dintre editorii ziarului. 
A continuat să semneze articole de fond până la moartea sa în 1915.

Ediția din 7 ianuarie 1916 a ziarului Szilágy, avea pe prima pagină necrologul 
celui care a pus umărul la construcția ziarului. Întreaga primă pagină a ziarului ca 
de altfel și paginile următoare îi sunt dedicate acestuia.

Kincs Gyula a fost înmormântat în cimitirul din Zalău (cimitirul reformat) 
pe 3 ianuarie 1916 la orele 15, conform necrologului care încă se mai păstrează în 
biblioteca colegiului. Se spune că slujba de înmormântare ar fi fost decalată cu câ‑
teva ore pentru ca să ajungă la căpătâiul său, discipolul și prietenul său Ady Endre.

Scrisorile lui Kincs Gyula

Din poziția pe care a avut‑o ca director al colegiului reformat dar și ca redactor 
și mai târziu editor al ziarului Szilágy / Szilágysag, Kincs Gyula a întreținut o vastă 
corespondență cu diferite personalități ale vieții culturale din Ungaria. Cine știe 
prin ce arhive sau biblioteci se păstrează corespondența lui Kincs Gyula, dacă se 
mai păstrează. Rămâne ca cei interesați, cercetătorii, să le descopere și să le aducă 
în atenția publicului. Noi (blogul Foto‑Travel și cotidianul Magazin Sălăjean) am 
intrat în posesia a trei dintre scrisorile trimise de Kincs Gyula către doi membri ai 
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Academiei Maghiare de Științe, scrisori care ne‑au fost oferite cu generozitate de 
către Departamentul Manuscrise și Cărți Rare a Bibliotecii Academiei Maghiare de 
Științe (Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtár és Információs Központ).

Două dintre scrisori (având număr de inventar Ms 780/288‑289) au fost adre‑
sate lui Szinnyei József și sunt datate 9 și 11 ianuarie 1898. Szinnnyei József (1830 
Komárom ‑1913 Budapesta) a fost bibliotecar, istoric literar și bibliograf. Opera sa 
principală a fost „Viața scriitorilor maghiari”, operă vastă care cuprinde biografia și 
operele literare ale scriitporilor maghiar. În acest context, probabil că îi solicită lui 
Kincs Gyula informații despre biografia sa și despre operele sale literare. De ase‑
menea Szinnnyei József îi cere lui Kincs Gyula informații despre posibila rudenie 
dintre acesta din urmă și un anumit Kincs István.

Cert este că Kincs Gyula îi răspunde la 9 ianuarie 1898 printr‑o scrisoare în 
care spune: „Mult stimate domn! La solicitarea dumneavoastră sunt onorat să vă 
trimit biografia mea și lucrările mele literare sintetizate de colegul meu Kerekes 
Ernö. Pe Kincs István din comitatul Vas nu‑l cunosc personal. Tatăl meu provine 
din comitatul Satu Mare, din Someș Uileak, din familie simplă d ețărani. Acolo 
locuiesc și acum o mulțime de Kincs, pe aceia ăi cunosc dar nu știu dacă Istváneste 
rudă cu ei. Zalău 1898, ian. Al dumneavostră umil Kincs Gyula.” După cum se 
poate deduce din această scrisoare, directorul colegiului reformat din Zalău se sim‑
te onorat față de solicitarea biografului Szinnnyei József. Formulele de adresare de 
la început și d e la final sunt grăitoare în acest sens. Kerekes Ernö, cel care urma să 
trimită „sinteza” nu este altcineva decât cel care avea să devină mai târziu, director 
al colegiului.

Se pare că acea „sinteză” conține mici erori, astfel că Kincs Gyula, din dorința 
de a îndrepta lucrurile, revine cu o altă scrisoare pe care i‑a trimite lui Szinnnyei 
József două zile mai târziu, pe 11 ianuarie 1898. Iată conținutul acesteia: „Mult 
stimate domnule! În sinteza trimisă în urmă cu câteva zile de către colegul meu 
Kerekes Ernö, observ acum câteva mici greșeli. Dacă lucrarea „Viața și opera scrii‑
torilor maghiari” vrea să fie scrisă corect, atunci vă rog să corectați acele mici greșeli. 
Scrierea „Cunoștințșe” a apărut în Szilágy anul VIII Nr.26 iar „Cer înnorat” a apă‑
rut în Nr.31 din anul IX. Al dumneavoastră umil, Kincs Gyula”. Probabil că textul 
trimis de colegul său, a plasat greșit cele două lucrări ale lui Kincs Gyula.

O a treia scrisoare, ce ne‑a fost trimisă de către șeful departamentului Carte 
veche și manuscrise a Bibliotecii Academiei Maghiare de Științe, domnul dr. Babus 
Antal, este trimisă din Zalău de către Kincs Gyula pe 12 octombrie 1902. Este adre‑
sată lui Gyula Sebestyen (1864 Szentantafalva – 1946 Balatonszepezd) – folclorist și 
istoric literar, membru corespondent al Academiei Maghiare de Științe. Principala 
sa operă, „A Magyar Rovásirás Hiteles Emlekéi”, apărută la Budapesta în 1915, 
se referă la scrierea runică (presupusa scriere veche maghiară, care este astăzi re‑
descoperită de secuii din Transilvania). Nu cunoaștem solicitarea acestuia, dar din 
răspunsul lui Kincs Gyula se poate deduce că i‑a fost solicitat în calitate de edi‑
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tor al ziarului Szilágy anumite exemplare ale ziarului, mai precis numerele 38‑41 
din anul 1902. Răsfoind aceste numere, ce se găsesc în colecția fostei biblioteci a 
Colegiului Reformat „Wesselényi” din Zalău (azi Biblioteca Documentară a Casei 
Corpului Didactic Sălaj), înțelegem de ce au fost solicitate de către renumitul aca‑
demician. Acesta avea informația că în aceste numere, sculptorul Fadrusz János 
– cel care a realizat grupul statuar Wesselényi (inaugurat pe 18 septembrie 1902) 
și drept mulțumire pentru acordarea lucrării de către oficialitățile orașului a mai 
ridicat pe cheltuiala proprie o a doua statuie – a publicat în Szilágy un articol legat 
de scrierea runică. Este cunoscută fascinația sculptorului față de acest fel de scriere, 
de altfel chiar monumentul „Altar Păgân” (cunoscut și sub numele „Turul”) avea 
sculptate versuri în scrierea runică. De exemplu, numărul 38/1902 conținea artico‑
lul „A magyar rovás‑irás” semnat Fadrusz János.

Iată ce spune Kincs Gyula în scrisoarea sa: „Mult stimate domnule! Anexat vă 
trimit Nr.38, 39, 41 a ziarului Szilágy. În Nr. 40 există doar păreri ale cititorilor pe 
care probabil și dumneavoastră le cunoașteți direct. Îmi pare rău că vă pot trimite 
doar exemplare uzate, cele noi au trecut toate, acestea le‑am primit prin bunăvo‑
ința unui cititor. Zalău 1902, oct.12. Cu deosebit respect, Kincs Gyula directorul 
gimnaziului, redactor. „ Scrisoare ce are numărul de inventar Ms 4307/281 poartă 
și parafa ziarului Szilágy.

Comemorarea centenarului morții lui Kincs Gyula la Zalău

Am mai spus‑o și cu alte ocazii și am să o repet mereu: la Zalău s‑a cristalizat 
în ultimii ani, un grup de cetățeni de diferite etnii (români, maghiari, evrei) care 
militează pentru buna înțelegere în spiritul toleranței și a respectului reciproc. Așa 
cum de altfel a fost întreaga istorie (cu mici excepții) a orașului. Profitând de facili‑
tatea mediului on‑line, acest grup s‑a reunit în jurul paginii de facebook „Amintiri 
despre Zalău” moderată de jurnalistul Daniel Mureșan.

Ideea comemorării celui care a fost pedagog, director de școala sau jurnalist 
a venit firesc, în urma mai multor evenimente pe care eu, împreună cu Daniel 
Mureșan și ajutați de alți zălăuani (merită amintiți aici László László, Iudit Kovacs, 
Kürti Barna, Lakó Evá etc) le‑am organizat. Mă refer la comemorarea lui Fadrusz 
János, la evenimentul dedicat împlinirii a 300 de ani de la trecerea Regelui carol al 
XII‑lea al Suediei prin Zalău sau la seria de articole despre stema orașului.

Printr‑un eveniment organizat în ziua în care se împlinesc exact 100 de ani de 
la moartea sa, un grup de zălăuani, români și maghiari, l‑au comemorat pe Kincs 
Gyula prin depunerea la mormântul acestuia din cimitirul reformat din Zalău a 
unei coroane și prin aprinderea unei candele. Un gest simplu, firesc, izvorât din 
dorința de apreciere a celor care au contribuit la evoluția acestui oraș.

Și‑au dat întâlnire la poarta cimitirului reformat din Zalău următorii: prof. 
László László – de la Colegiul Național „Silvania” Zalău (instituția de învățământ 
care funcționează astăzi în clădirea fostului Colegiu Reformat „Wesselényi”); vice‑
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primarul municipiului Zalău domnul Fazakas Miklós; jurnalistul Daniel Mureșan 
– directorul ziarului Magazin Sălăjean; domnul Lakatos Sándor – din partea comu‑
nității maghiare din Zalău; domnul Kürti Barna – administrator al blogului „Zalăul 
de altădată / Az egykori Zilah”; doamna Iudit Kovacs – membră activă a grupului de 
facebook „Amintiri despre Zalău”; prof. Attila Gáspár – de la Liceul de Artă „Ioan 
Sima” și prof. Mirel Matyas – administrator al blogului „Foto‑Travel”. Cu toții sun‑
tem membri ai grupului de facebook „Amintiri despre Zalău”. Profesori, jurnaliști, 
membri ai administrației locale sau simpli cetățeni.

Pe data de 20 ianuarie 2016, la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, 
va avea loc un eveniment mai amplu dedicat personalității lui Kincs Gyula. Până 
acum și‑au anunțat intenția de a contribui la eveniment profesorul László László – 
care va prezenta un material despre legătura lui Kincs Gyula cu colegiul reformat; 
jurnalistul Daniel Mureșan – care va realiza o expoziție de cartofilie cu imagini ale 
fostului Colegiu Reformat „Wesselényi”; Kürti Barna – care va prezenta discursul 
rostit de Both István ún 1917 și subsemnatul – voi prezenta scrisorile lui Kincs 
Gyula. O să revenim cu amănunte asupra acestui eveniment.

În final vrem să mulțumim în primul rând domnului dr. Babus Antal – șe‑
ful Departamentului de manuscrise și cărți rare a Bibliotecii Academiei Maghiare 
de Științe din Budapesta – pentru amabilitatea de a ne pune la dispoziție docu‑
mentele prezentate în acest material. Mulțumim de asemenea doamnei Csoko F. 
Katalin, originară din Ilișua, Sălaj – care lucrează la același departament pentru că 
ne‑a facilitat accesul la documentele amintite. Mulțumim prietenului nostru Kürti 
Barna pentru traducerea în limba maghiară a corespondenței purtată cu Academia 
Maghiară de Științe. Mulțumim tututor acelora care au participat la evenimentul 
de comemorare din cimitirul reformat.

Magazin Sălăjean, 4 ianuarie 2016



Legenda lui Toldi Miklós își are 
originea în Sălaj

Sunt multe locuri în județul Sălaj încărcate de istorie, în care au avut loc di‑
ferite evenimente și care în timp, au devenit legende transmise prin viu grai din 
generație în generație. Una dintre aceste legende, poate mai puțin cunoscută în 
mediile culturale românești, a inspirat pe doi dintre scriitorii maghiari care au și ei 
origini sălăjene. Vorbim despre Ilosvai Selymes Péter și respectiv Arany János, iar 
legenda care i‑a unit în istoria literaturii maghiare este cea a viteazului Toldi Miklós.
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Arany János și trilogia „Toldi”

În anul 1846, cu doar doi ani îna‑
inte ca flăcările Revoluției să cuprindă 
întreaga Europă, scriitorul Arany János 
(1817‑1882) reușește să‑și facă intrarea 
în lumea mare a literaturii maghiare 
cu poemul epic Toldi. Este atât de bine 
primit de către critica de specialitate 
încât chiar marele poet și revoluționar 
maghiar Petőfi Sándor (1823‑1849) îi 
trimite pe 4 februarie 1847 o scrisoare 
entuziasmantă și‑i dedică chiar și o po‑
ezie intitulată „Arany Jánoshoz”. Iată ce 
scria Petőfi Sándor:

„Lui Arany János, Pesta, 4 februa‑
rie 1847. Vă salut! Azi am citit Toldi, azi 
am scris acestă poezie pe care v‑o tri‑
mit. Vreau cât mai repede să vă aduc la 
cunoștință surpriza, bucuria și încânta‑
rea pe care opera dumneavoastră a tre‑
zit‑o în mine. Degeaba, adevărata poe‑
zie este cea populară. Să fim de acord 
ca aceasta să devină dominantă. Dacă 
poporul va fi stăpân în poezie, nu va fi 
departe să stăpânească nici în politică, iată ce ne învață acest secol, iată țelul pe care 
trebuie să‑l urmărim, pentru asta trebuie să lupte toate persoanele nobile care s‑au 
săturat să vadă cum fac pe martirii milioane, pentru ca unii să profite și să huzureas‑
că. Sus poporul, în Iad aristrocrația! Să‑mi scrieți Dumneavoastră dacă nu vă sfiiți: 
orice despre dumneavoastră, câți ani aveți, dacă sunteți însurat sau nu, blond sau 
brunet, înalt sau scund… toate mă vor interesa. Dumnezeu cu Dumneavoastră, 
Dumnezeu cu Dumneavoastră! Prieten sincer, Petőfi Sándor.”

Dar cine era tânărul poet care l‑a impresionat atât de mult pe Petőfi Sándor? 
Arany János, s‑a născut la data de 2 martie 1817 la Salonta (Nagyszalonta) din comi‑
tatul Bihor (Bihar vármegye), fiind al zecelea copil al unei familii sărace, dintre care 
au supraviețuit până la maturitate doar doi. Așa cum scrie doamna Somogyi Vengli 
Judith – bibliotecară la Biblioteca Comunală „Arany János” din Nusfalău în nu‑
mărul din 2008 a revistei I.D.E.I a Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu” 
Sălaj, părinții lui Arany János s‑au mutat la Salonta (Szalonta) venind din Nușfalău 
(Szilágynagyfalu) aflat pe atunci în comitatul Crasna (Kraszna vármegye). Chiar 
dacă unii exegeți consideră că originea familiei Arany ar fi fost localitatea Nagyfalu 
din Bihor, există o notiță făcută de poet pe o pagină a operei sale de căpătâi “Toldi 
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szerelme” (“Dragostea lui Toldi”) în care scrie că familia lui s‑a mutat la Salonta 
venind din Nușfalău, comitatul Crasna. De altfel, potrivit aceleiași surse, există la 
o familie din Nușfalău un document din 1880 în care apare și numele lui Arany 
János – străbunic al poetului care ar fi fost înnobilat datorită serviciilor de devota‑
ment și a vitejiei personale.

Comunitatea locală din Nușfalău păstrează amintirea marelui poet, în sat 
funcționând o bibliotecă comunală ce poartă numele „Arany János” iar în parcul 
din centrul satului situat lângă biserica reformată se află bustul acestuia. În fiecare 
an, în luna octombrie sunt organizate „Zilele Arany János”.

Oricum, poetul Arany János a scris în 1846 poemul eroic Toldi pornind de la 
un alt sălăjean, cvasi‑necunoscutul Ilosvai Selymes Péter. De altfel, atât în “Toldi” 
(1846) cât și în “Toldi estéje” (“Seara lui Toldi”) (1847‑1854) sau în “Toldi szerel‑
me” (“Dragostea lui Toldi”) (1863‑1879) – ultimele două scrise la îndemnul lui 
Petőfi Sándor – toate capitolele încep cu citate semnate de Ilosvai, versuri ale primei 
epopei dedicate legendarului Toldi Milklós.

Ilosvai Selymes Péter – primul care a scris legenda lui Toldi

Cu mai bine de 270 de ani înainte, în anul 1574 apare la Debrecen cartea „Az 
hires Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokoskodásáről való historia” 
sau mai pe scurt „Toldi Miklós históriája” (”Istoria lui Toldi Miklós”) carte semnată 
Ilosvai Péter. Este pentru prima dată când, faptele legendarului Toldi Miklós sunt 
consemnate în versuri. Despre viața autorului cărții, Ilosvai Selymes Péter, nu se 
știu prea multe, deși au fost vehiculate mai multe variante cu privire la locul de 
naștere al acestuia. Potrivit unor critici literari, s‑ar fi născut în localitatea sălăjeană 
Ilișua, situată la 10 km de orașul Șimleu Silvaniei, de cealaltă parte a Măgurii.

Potrivit lui Petri Mór, care a scris în 1901 monumentala Monografie a 
Județului Sălaj (”Szilágy Vármegye Monographija”), numele localității s‑a modi‑
ficat de‑a lungul anilor: Ilswa (1321), Ilsua (1338), Iloswa (1441), Ylosva (1503), 
Ilosfa (1551), Ilossva (1583), Ilozsva (1688), Ilosva (1900). În prezent localitatea se 
numește Selymesilosva în limba maghiară sau Ilișua în limba română. Denumirea 
actuală (în limba maghiară) conține numele propriu Selymes și numele vechi 
Ilosva (care este de origine slavă, provenind din Jelicka / jolsvá care înseamnă arin). 
Este un omagiu adus de comunitatea locală celui mai ilustru fiu al său, Ilosvai 
Selymes Péter. Nu este certă data la care numele localității s‑a schimbat, însă dacă‑i 
întrebi pe localnici îți vor spune că se numește Seymesilosva de când se știu. Chiar 
dacă pe timpul regimului comunist, singura denumire oficială era cea în limba 
română – Ilișua – locuitorii satului îi spuneau așa cum auziseră de la părinții lor: 
Selymesilosva.

Despre Ilosvai Selymes Péter se știe că ar fi fost un fel de rapsod popular, care 
hoinărea dintr‑o localitate în alta. Ca an al nașterii este vehiculat anul 1504, potrivit 
profesorului Moller Ede care publică la Sopronyi în 1878 articolul „Ilosvai Péter és 
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Arany János”. Dacă viața lui Selymes Petér nu este bine cunoscută, în schimb s‑au 
păstrat operele sale: „Istoria lui Alexandru cel Mare” („Historia Alexandri Magni” 
în latină sau „Nagy Sándor története” în maghiară) scrisă în 1548; „Viața și moartea 
Sfântului Apostol Pavel” („Az Nagy Szent Pál apostolnak életéról és haláláról való 
szép história Szentirásból”) apărută în 1574 și care a mai avut alte trei ediții în 1574, 
1577 și 1579. Se pare că ambele lucrări au fost scrise la Satu Mare. „Istoria Regelui 
Ptolemeu” („Historia Regis Ptolemei” în latină și „Ptolemeus király históriája” în 
maghiară) apărută în 1570 la Cluj‑Napoca care ar fi fost scrisă la mănăstirea din 
Coșei (Kusaly) din județul Sălaj, în perioada în care Ilosvai Selymes Péter era învă‑
țător acolo. Cel puțin așa rezultă din ultimele versuri ale poemului:

„Szerzé el‑benn sován Szilágyországban,
Kusalkőben, az egy havas aldalban,
Egy cellában azaz egy füstös házban,
Elvégezte el‑fenn egy sombokoban.”
„Compuse versurile în Sălajul cel slăbănog,
La Piatra Coșeiului într‑o coastă înzăpezită,
într‑o chilie adică într‑o încăpere plină de fum,
Și terminat într‑o tufă de corn”
În anul 2003, școala gimnazială din localitatea Ilișua, a primit numele lui 

Ilosvai Selymes Péter. Un an mai târziu, așa cum scrie ziarul de limbă maghiară 
Romániai Magyar Szó care apare la București în ediția sa din 21 septembrie 2004, 
în data de 19 septembrie 2004, cu ocazia manifestărilor „Zilele Dealului Măgura” 
(„Magurahegy Napok”) au fost depuse coroane de flori și la placa memorială cu 
numele lui Ilosvai Selymes Péter la școala din localitate. Tot cu acestă ocazie, a fost 
lansată cartea „Az idő akkoron szép folyással vala” („Atunci timpul se scurgea fru‑
mos”) avându‑i ca autori pe Erdei Sándor, Horváth József, Kulcsár László și Szabó 
Éva. Cartea este o veritabilă monografie a localității Ilișua. Numele cărții reprezintă 
unul din versurile poemului Toldi, scris de Ilosvai Selymes Péter.

Cât despre eroul poemului scris de Ilosvai Selymes Péter şi dezvoltat ulterior 
de către Arany János în trilogia „Toldi”, se poate spune că şi acesta are legături cu 
judeţul Sălaj. Chiar dacă personajul a intrat demult în legendă, se pare că a fost 
un nobil maghiar din comitatul Bihor ce a servit sub regii Carol Robert de Anjou 
(1308‑1342) şi Ludovic cel Mare (1342‑1382), participând chiar şi la campaniile 
duse de acesta din urmă în Italia. Toldi Miklós (cca.1320‑1390) era renumit pentru 
vitejia sa dar şi pentru faptul că avea o forță fizică neobișnuită: putea să arunce cu 
pietre de moară, putea să țină cu o singură mână o rudă de car, se luptă cu lupii etc. 
Unii istorici atribuie ca loc al nașterii acestuia chiar localitatea sălăjeană Nușfalău 
(Szilágynagyfalu) însă nu sunt date certe în acest sens. Este adevărat, ar putea fi şi 
o altă localitate cu numele maghiar Nagyfalu, însă în monografia comitatului Sălaj 
a lui Petri Mór sunt amintite denumirile pe care le‑a avut localitatea de‑a lungul 
timpului: Nogfalu (1341), Nagy Falu (1514), Nagyffalw (1525), Szilagy Nagy Falu 
(1577) sau Nagifalu (1604). Chiar în lipsa unor dovezi clare, este plauzibilă ipo‑
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teza conform căreia, legenda eroului Toldi își are originea în Sălaj, poate chiar la 
Nușfalău, de unde bunicii lui Arany János mutați la Salonta au dus cu ei legenda, 
ce a fost ulterior atât de frumos transpusă de către poet.

Chiar Ilosvai Selymes Péter face referiri la această localitate în poemul său, 
„Toldi” scris în 1564. A cincea strofă a poemului este:

„Irtak akkor ezerháromszáas és húszban
Toldi Miklós hogy születék Nagufaluban
Velencei Károly vala királságban
Erős, vastag gyermek Toldi kicsin korában”
„Se scria atunci o mie treisute douăzeci,
Când Toldi Miklós se născuse în Nușfalău,
Rege era Carol din Veneția,
Toldi a fost în copilărie copil puternic, solid.”
Într‑o altă strofă, la finalul poemului mai apare o dată numele localităţii:
„Nem sokára Laczfi András jő Budára,
Erdéyből indula Lajos udvarába,
Az uton mentében Váradot haladá,
Nagyfalu határán hadával hogy ballagna”
„Peste puțin timp Laczfi András vine la Buda,
Porni din Ardeal spre curtea lui Ludovic,
Mergând pe drum trecu prin Oradea,
Mergând prin hotarele Nușfalăului.”
Marele poet maghiar Ady Endre (care a absolvit Colegiul Reformat din Zalău 

în 1896) îi dedică lui Ilosvai un poem, publicat în 1908 şi intitulat simplu Ilosvai 
Selymes Péter:

„Bunul Ilosvai Selymes Péter,
Uneori tare aș vrea
Să beau puțin vin cu dumnealui.
Duritate moale, moliciune dură,
asta fu și patria lui:
Acest Sălaj, sărman și împopoțonat.
Ce contează un veac‑două între noi?
Aici visa și tânjea și el.
Am visat, am plâns, am biciuit.
El a fost împins de vechii eroi
Și eu, vai, sunt propriul meu erou
Și ne‑au lovit topoare de tăiat păduri.
Ehei, dacă ne‑am întâlni noi doi,
Mi‑aș lua rămas de la multe lucruri,
ce‑am iubit foarte mult până acum.
Ehei, câte ne‑am spune,
Doi vechi, veșnici unguri,
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Care se plictisesc deja de toate Noutățile.
El ar spune povești frumoase despre Toldi
Și ciocnindu‑ne paharele
Plângând, am binecuvânta poveștile.”
În monumentala lucrare „A Pallas Nagy Lexikona” ce a apărut la Budapesta 

în 18 volume între anii 1893‑1900, în volumul XVI, la pagina 234 apare articolul 
„Toldi monda” – „legenda Toldi”. Aici sunt câteva informații interesante referitoa‑
re la eroul nostru, Toldi Miklós. Potrivit acestor informații, chiar dacă avem de a 
face cu o figură legendară, felul în care autorul poemului face referiri la personaje 
istorice (regii Carol Robert de Anjou sau Ludovic cel Mare) sugerează că ar putea 
fi vorba despre un personaj real. Toldi Miklós și fratele său Toldi György ar fi trăit 
în vremea celor doi regi menționați, Miklós ar fi fost chiar prefect al comitatului 
Pozsony (Bratislava de astăzi) în 1354 și vicecomite în 1359. În aceeași lucrare, 
la paginile 1046‑1047 în articolul referitor la Selymes (este vorba despre Ilosvai 
Selymes Péter) amintește despre faptul că în 1548 ar fi fost profesor în localitatea 
Nagy‑Ida / Nagyydan (Velka Ida în slovacă) de lângă Kassa (Kosice) din Slovacia de 
astăzi. Sunt amintite de asemenea poemele sale scrise fie la Satu Mare fie la Coșei.

Se pare că viaţa eroului legendar Toldi Miklós se leagă și de localitatea Mânău 
(în maghiară Monó) din fostul Comitat Sălaj, azi în județul Maramureș, la câțiva 
kilometri de granița actualului județ Sălaj. Atât Petri Mór (sursa aici) cât și publica‑
ția electronică Szilágyság (sursa aici) fac referiri la faptul că prin secolul al XVI‑lea 
localitatea este în stăpânirea familiei Tholdi. Ceea ce este cu adevărat interesant, 
este faptul că aici, conform legendelor și tradițiilor locale, pe dealul din partea de 
nord‑est, pe locul numit Dombon, s‑ar afla mormântul eroului legendar Toldi 
Miklós. De asemenea, în locul numit Alsómező ar fi mlaștina în care Toldi s‑ar 
fi luptat cu lupii, așa cum apare în poem sau în reprezentările artistice. Se pare că 
acolo încă se mai vede o piatră mare ce are o inscripție în limba latină. Informația 
apare și în lucrarea Magyar Zoltán: „A Szilágyság mondahagyománya”, apărută în 
2007 la editura Balassi din Budapesta.

Reprezentări artistice ale lui Toldi Miklós

Legenda spune că Toldi Miklós a avea o forță fizică neobișnuită, fapt care se re‑
găsește într‑o celebră lucrare în bronz, din 1903, a sculptorului Fadrusz János – Toldi 
și Lupul (celui care i se datorează și ansamblurile monumentale din Cluj‑Napoca 
– statuia regelui Matia și Zalău – statuia baronului Wesselényi). Sculptura se află 
în colecția Galeriei Naționale Maghiare (Magyar Nemzeti Galéria) din Budapesta.

Pe teritoriul Ungariei de astăzi există mai multe statui ce‑l reprezintă pe 
Toldi: 2 la Budapesta și câte una la Miskolc, și Balatonlele. Una dintre statuile din 
Budapesta, ce datează din 1930 este opera sculptorului Pásztor János (1881‑1930). 
Însă cea mai interesantă reprezentare a lui Toldi Miklós apare pe piedestalul statuii 
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lui Arany János (1856‑1926), statuie realizată de sculptorul Alajos Stróbl în 1893 și 
amplasată în fața Muzeului Național Maghiar.

Ar mai fi existat o statuie la Budapesta, înfățișându‑l pe Toldi luptându‑se cu 
lupii, opera lui Holló Barnabás, dar se pare că fost distrusă în timpul celui de‑al 
Doilea Război Mondial. Partea superioară a fost salvată și se găsește acum în locali‑
tatea Sülysáp de lângă Budapesta.

De asemenea, la Szigetszentmiklós se află un mozaic ce reprezintă scena cu 
Toldi arătând calea spre Buda, operă a artistei Mattioni Eszter (1902‑1993). În loca‑
litatea Kecskemét stâlpii unei clădiri conțin basoreliefuri realizate de artistul Búza 
Barna (1910‑2010), unul dintre acestea reprezentându‑l pe același Toldi Miklós. În 
1951, a fost produs un diafilm animat ce redă povestea lui Toldi Miklós așa cum a 
fost ea reprezentată de Arany János.

Figura legendară a lui Toldi Miklós, mai ales după ce Arany Janós a scris tri‑
logia sa, a fost sursă de inspiraţie pentru artişti sau muzicieni. Chiar şi motorul de 
căutare Google a folosit în data de 2 martie 2012, la împlinirea a 195 de ani de la 
naşterea poetului un logo ce‑l avea în imagine pe Toldi Miklós arătându‑i drumul 
spre Buda lui Laczfi András.

Toldi Miklós în numismatică, cartofilie și medalistică

În anul 2001, Banca Națională Maghiară pune în circulație o serie de mone‑
de comemorative cu valoarea nominală de 200 forinți, dedicate scriitorilor Arany 
János, Fazekas Mihály, Petőfi Sándor și Molnár Ferenc. Moneda dedicată lui Arany 
János conține o imagine a legendarului Toldi.

În același an, Poșta Maghiară pune în circulație și un set de cărți poștale, una 
dintre ele având o ilustrație ce‑l înfățișează pe același Toldi Miklós.

În anul 1933, Regatul Ungariei (1920‑1945) a emis o medalie de bronz sub 
forma unei plachete, reprezentându‑l pe Toldi cu sabia în mână. Sub imagine apare 
textul „M.kir. Toldi Miklós Honvéd Sporttanár – és Vivómesterképző Intézet”. În 
anul 1936, în timpul guvernării lui Horty a fost emisă o medalie de argint reprezen‑
tându‑l pe Toldi în luptă cu lupii.

Toldi Miklós în manualelel școlare

Legenda lui Toldi Miklós este parte integrantă a culturii și literaturii maghiare. 
Poemul scris de Arany János este lectură obligatorie în școlile din Ungaria (clase‑
le a VI‑a și a VII‑a) dar și în cele cu predare în limba maghiară din Transilvania/ 
România. Prin bunăvoința doamnei profesoare Vicsai Erzsébet de la Liceul 
Reformat „Wesselenyi” Zalău, am consultat manualele de limba maghiară pentru 
clasele a VII‑a și a VIII‑a. Manualul pentru clasa a VII‑a, apărut la editura Didactică 
și Pedagogică, București, 2004 având ca autor pe Székelyné Cseh Katalin, alocă nu 
mai puțin de 16 pagini operei lui Arany János. Șirul de lecții cuprinde atât textul 
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poemului cât și ilustrații ale legendei sau diferite cerințe de lucru specifice predării 
limbi și literaturii maghiare. Chiar pe coperta manualului se află o ilustrație care‑l 
înfățișează pe Toldi Miklós ascunzându‑se între ierburile înalte ale unei mlaștini.În 
clasa a VIII‑a, elevii de la secția maghiară, au în manual (Tulit Ilona – Magyar nyelv 
és irodalomolvasás, Editura T3 Kiadó, Sfântu Gheorghe, 2000) o lecție dedicată 
prieteniei dintre Arany János și Petőfi Sándor. Sunt publicate atât scrisoarea lui 
Petőfi Sándor adresată lui Arany János în 1847, cât și poeziile pe care cei doi poeți și 
le‑au dedicat reciproc în luna februarie a anului 1847

Faptul că atât legenda, eroul principal al acesteia – Toldi Miklós cât și autorii 
versificării acestora – Ilosvai Selymes Péter și mai apoi Arany János au origini sălă‑
jene, poate fi un motiv în plus de mândrie locală. Iar cunoașterea reciprocă a scrii‑
torilor, a legendelor și marilor opere ale culturilor maghiare și române un demers 
necesar în acest spațiu transilvănean. S‑ar impune o traducere în limba română a 
poemului Toldi, atât în varianta originală, a lui Ilosvai cât şi în varianta descrisă de 
Arany János.

Vreau să aduc mulțumiri speciale doamnei Csóka F.Katalin din Budapesta, 
originară din Ilișua, pentru suportul logistic oferit, scriitorului zălăuan Papp Lajos 
pentru ajutorul substanțial dat în documentarea și traducerea unor fragmente 
din sursele bibliografice dar și doamnei profesoare Vicsai Erzsébet de la Liceul 
Reformat „Wesselenyi” Zalău pentru facilitarea accesului la manualele școlare.

Magazin Sălăjean, 6 iunie 2016



Secretele bisericii de lemn din 
Bulgari

Se spune despre județul Maramureș că este „județul bisericilor de lemn”. Dacă 
e să judecăm după frumusețea acestora și după faptul că opt dintre ele fac parte din 
Patromoniul Mondial UNESCO, eticheta acesta este îndreptățită. Dar dacă e să ne 
raportăm la numărul bisericilor de lemn, județul Sălaj stă mult mai bine. Sălajul are 
nu mai puțin de 68 de biserici de lemn declarate monumente istorice dintr‑un total 
de 92 de biserici de lemn câte există pe teritoriul său. Vechimea acestora se întinde 
de la mijlocul secolului al XVI‑lea și până spre sfârșitul secolului al XIX‑lea. Fiecare 
biserică are „secretele” ei, are decorațiunile ei, pictura ei interioară. Are povestea și 
legenda ei. Însă dintre toate, parcă bisericile de lemn, cea din Bulgari, comuna Sălățig, 
pare să‑și fi apărat cel mai bine „secretele”. De când cu proiectul fotografic „Hoinar 
prin Sălaj”, am ajuns să mă intereseze dincolo de peisajele superbe de pe dealurile 
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sălăjene și aceste bijuterii ale artei popula‑
re străvechi, cum sunt bisericile de lemn. 
Pe cea din Bulgari am descoperit‑o recent, 
doar în acestă vară, când am luat drumul 
satelor de pe Valea Sălajului. Localitatea 
Bulgari, a cărei toponimie ar merita un stu‑
diu aparte, se află la mai puțin de 25 de km 
de reședința județului, pe drumul 108D ce 
leagă Zalăul de Cehu Silvaniei. Satul are 
forma literei „L” având casele înșirate de‑a 
lungul șoselei Zalău‑Cehu Silvaniei dar și 
de‑a lungul drumului județean 17 ce duce 
prin Domnin și Bârsa spre drumul național 
108A de pe Valea Someșului. Biserica de 
lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail 
și Gavriil” se află aproape de ieșirea din sat 
înspre Domnin, pe o coamă de deal, într‑o 
curbă. Este oarecum ascunsă privirii de ve‑
getația abundentă, însă turla semeață se înalță deasupra. Răstignire veche de 134 de 
ani Ca mai toate bisericile de lemn și acesta se află în mijlocul vechiului cimitir al 
satului.

Odată ce te apropii de biserică, urcând cărarea printre morminte și pruni, apar 
primele surprize. Există două răstigniri de lemn, prima chiar la intrarea în cimitir iar 
cea de a doua ceva mai sus, aproape de biserică. Amândouă par a fi foarte vechi, dacă 
e să judecăm după starea precară în care se află „Christos‑ul” de tablă răstignit sau 
lemnul crucii. Într‑adevăr, prima este din anul 1936. Scrie clar sus pe tabla ce acoperă 
crucea cu acea boltă circulară, prin decupare în tablă pe părțile laterale: „ANUL” pe o 
parte și „936” în cealaltă parte. Cifra miilor nu se mai vede dar se poate deduce. Mai 
jos, pe o tablă abia se mai citește textul „REPARATĂ ÎN ANUL 1968”. Surpriza însă 
avea să vină de la cealaltă răstignire. Dacă e să dăm crezare anului „scris” prin decu‑
pare, sus pe tablă, acesta are o vechime de 134 de ani! Este cea mai veche răstignire 
ce încă mai stă în picioare, din județul Sălaj. Sau mă rog, din cele pe care le‑am văzut 
până acum. Se vede foarte clar textul „ANNO” (în limba latină!) și „1882”. Este 
într‑o stare avansată de degradate, tabla e aproape coaptă, brațele Mântuitorului sunt 
rupte, acoperișul semicircular nu mai acoperă lemnul, icoanele cu Maica Sfântă și 
cu Maria Magdalena nu se mai disting deloc. Dacă nu se intervine rapid, peste câțiva 
ani (nu mulți!) răstignirea aceasta va dispărea. Și o dată cu ea, o bună parte din istoria 
locurilor. Din câte am înțeles eu, răstignirea a fost ridicată de familia Onaciu, familie 
care e strâns legată de istoria modernă a bisericii. Cea mai veche biserică de lemn din 
Sălaj Biserica e foarte veche, asta e prima mea impresie. O inscripție cu vopsea roșie 
de pe peretele nordic arată vechimea bisericii: „BISERICA EDIFICATĂ LA 1547”. 
Se vede că e o inscripție „nouă” însă din câte am înțeles tradiția orală duce vechi‑
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mea bisericii până în acel an. Nu există nicio altă sursă scrisă care să ateste vechimea 
bisericii, dar toate sursele consultate duc spre acel an. Inscripția „modernă” are și 
ea o vechime considerabilă. A fost scrisă de „Gustin cel Mare” așa cum era numit 
Augustin Onaciu – tâmplarul satului și curator la biserică. Iată cum îl descrie astăzi 
stră‑nepotul său, Mirel Onaciu. „Gustin cel Mare era tâmplarul satului, făcea care 
din lemn, butoaie, uși, ferestre și alte obiecte din lemn. A trăit între 1895 și 1987. Era 
și curator la biserică.

Bunicul meu Ioan Onaciu nu‑și mai amintește anul în care tatăl lui a scris acel 
text.” Ceea ce sare în ochi la acestă biserică de lemn, este numărul mare de cruci de 
lemn sau de piatră aflate de jur împrejurul ei. Cele de lemn sunt prinse în cuie direct 
pe pereții exteriori ai bisericii, iar cele de piatră stau sprijinite de prispă sau sunt la 
mică distanță de biserică. Așa cum mă lămurește preotul ortodox Emil Nechita „era 
un obicei ca preoților decedați să li se pună crucea pe biserică. Stătea o vreme aici. 
Toate crucile de lemn de aici arată că undeva în cimitir, aici în jurul bisericii sunt în‑
gropați cei care au slujit ca preoți.” Unele cruci sunt simple fără nicio decorație. Patru 
sunt pe peretele nordic, trei pe cel sudic unde e și ușa de intrare, iar alte patru sunt pe 
peretele vestic. Dacă au avut vreodată un text, acesta s‑a șters demult. Pe una se mai 
distinge anul „1945” și inițialele „BC”; pe alta e un text probabil în chirilică dar nu 
mai este lizibil. Pe două dintre crucile de lemn se distinge acel ornament omnipre‑
zent în cazul bisericilor de lemn din Sălaj și nu numai – „sâmânța vieții”. Dar asupra 
acestui simbol vom reveni. Mai sunt în proximitatea bisericii și câteva cruci de piatră. 
Două dintre ele, culcate de vreme, sunt pe latura nordică, înspre drum. Sunt năpădite 
de buruieni și acoperite de mușchi și licheni. Chiar și după ce am curățat‑o cu mâna 
pe una dintre ele, textul din chirilică nu era lizibil. În schimb, cealaltă cruce de piatră, 
de pe fațada vestică, are un text cu caractere chirilice din care se poate desluși numele 
„Zaharia”. La prima vedere, arhitectura bisericii pare a fi comună a a majorității sura‑
telor ei, risipite pe întreg teritoriul județului. Însă nu este așa. De fapt, fiecare biserică 
are individualitatea sa, găsești mereu elemente de arhitectură ce o individualizează. 
Aici la Bulgari, ceea ce surprinde în primul rând este forma circulară a altarului, rar 
întâlnită. Dacă la majoritatea bisericilor pe care le‑am văzut altarul este decroșat, poli‑
gonal, aici meșterii au dat dovadă de ceva mai multă creativitate. Atât de frumos sunt 
realizate bârnele curbate, care se îmbină aproape perfect dând acestei biserici o notă 
de eleganță.

Iată cum este prezentată biserică din Bulgari în lucrarea „Monumente istorice 
bisericești din Eparhia Oradiei – Biserici de lemn” avându‑i ca autori pe dr. Ioan 
Godea și dr. Ioana Cristache‑Panait : „Planul bisericii este dreptunghiular, cu absida 
altarului semicirculară, decroșată, formă rar întâlnită în arhitectura lemnului. […]Pe 
latura de sus, ancadramentul intrării este ornamentat cu rozete, cruci și linii șerpuite, 
încadrate în două chenare din „frânghie” ce se întâlnesc într‑un cerc cu torsadă, cu 
cruce pe centru. Torul este puternic profilat, fiind sculptat „în frânghie” pe laturile de 
sud și sud‑est.” Pe partea sudică, biserica are o prispă cu umerași și stâlpi ciopliți. Se 
pare că acesta a fost adăugată ulterior, probabil atunci când s‑a înnoit acoperișul. De 
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altfel, o inscripție destul de clară, în limba română, scrisă cu caractere chirilice dă anul 
în care a fost schimbată șindrila. Pentru transliterarea inscripției, am apelat la doamna 
dr. Ana Dumitran – muzeograf și specialist în iconografie veche la Muzeul Național 
al Unirii din Alba Iulia. Iată ce spune textul inscripției: „Cându o șindilit, a(nul) 1783, 
Lazaru Meșter”. De atunci, este posibil ca șindrila să fie schimbată de mai multe ori. 
Ultima dată aceasta a fost înlocuită în 1983 de către Ioan Onaci, azi în vârstă de 88 de 
ani, fiul lui „Gustin cel Mare”. La fel ca și tatăl lui, baciu Ionică cum i se spune în sat, 
a fost tâmplar și cantor la biserică. Iată ce mărturisește Mirel Onaciu, nepotul lui: „în 
ce privește acoperirea cu șindrilă, cea care este și acum pe biserică știu că în familie 
se vorbea că a fost făcută de bunicu, fiind tâmplar și având atelier la el acasă. L‑am 
întrebat pe tatăl meu și mi‑a spus că șindrila a fost făcută în atelierul nostru de acasă 
din lemn de stejar, în 1983.” La mai bine de 30 de ani de atunci, șindrila nu arată prea 
bine. E plină de licheni, iar sus spre turn e găurită în câteva locuri. Am mai văzut asta 
și la alte biserici, în special turlele sunt găurite. Unii zic că de vină sunt ciocănitorile 
sau alte păsări. Ridicându‑mi privirea peste rândurile de șindrilă înnegrite de vreme, 
dau de turla sveltă ce ține sus crucea. Turnul clopotniță este construit peste naos și are 
un foișor deschis pe două arcade.

Povestea clopotelor Turnul adăpostește două clopote. Am vrut să urc să le văd, 
părintele Emil Nechita conducându‑mă până în podul bisericii. Însă încercarea mi‑a 
fost zădărnicită de lipsa „fușteilor” la scara improvizată dintr‑o bârnă lată de lemn. Era 
prea riscant să urc, așa că am renunțat. Vroiam să văd ce scrie pe cele două clopote 
și dacă se confirmă povestea. Poveste spusă de domnul Goste Alexandru din Deleni 
dar originar din Bulgari, pe care l‑am întâlnit într‑una din ieșirile mele pe teren. Dacă 
e adevărat ce susține, bunicul său (culmea, tot la „Gustin cel Mare” tatăl lui Ioan 
Onaciu ajungem) l‑ar fi adus în raniță de pe front…Puțin probabil datorită greutății 
acestuia. Pe de altă parte, Ioan Onaciu susține că „clopotul cel mare l‑o adus tata de la 
Sibiu. Avea relații acolo și el l‑o adus.” Pentru siguranță, am apelat tot la Mirel Onaciu 
care întrebându‑l pe tatăl și pe bunicul său mi‑a spus: „Gustin cel Mare a făcut ar‑
mata la Sibiu, acolo și‑a făcut cunoștințe. A plecat la Sibiu după clopot voluntar, în 
nume propriu. A fost plătit din banii sătenilor prin colectă. L‑a adus cu trenu până la 
Cehu Silvaniei și de acolo cu carul. Clopotul cel mic exista deja, bunicul nu mai știe 
de când sau cine l‑a cumpărat.” Lipsa informațiilor este susținută și de episodul din 
1948, când odată cu instaurarea regimului comunist în România, și la Bulgari a venit 
într‑o noapte o dubă neagră. Toți sătenii și mai ales reprezentanții lor, au fost forțați 
să semneze că trec la ortodoxie. Doar preotul de atunci și prim‑coratorul au refuzat, 
fiind urcați în dubă și duși la centru, probabil la Zalău. Tot atunci ar fi ars și arhiva bi‑
sericii, cărțile vechi pe care învățătorul satului, Jugaru Teodor le‑ar fi adunat și le‑ar fi 
adăpostit la școală. În excesul de zel specific comuniștilor, care vroiau să șteargă până 
și istoria, arhiva și cărțile au fost incendiate. Ar fi supraviețuit o filă dintr‑o carte ce 
făcea referire la istoria satului și a bisericii, dar și acesta s‑a pierdut în deceniile care au 
urmat. De vorbă cu baciu Ionică L‑am vizitat pe baciu Ionică, unul dintre cei mai în 
vârstă oameni din sat. Speram să aflu câte ceva despre biserică. M‑a ajutat de domnul 
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Victor Oșan tatăl prietenului meu Sorin Oșan din Sălățig. L‑am găsit pe Ioan Onaciu, 
baciu Ionică, stând de vorbă cu un vecin. A acceptat cu mare drag să ne povestească ce 
știe el despre biserică. Iată ce‑și amintește referitor la piatra funerară: „Așe să zâce, că 
acolo e îngropat on preot. Se zâce din bătrâni, mai înainte nu prea s‑o scris, mai mult 
s‑o transmis din generație în generație.”

Referitor la datarea bisericii, la vechimea acesteia, baciu Ionică spune o poveste 
interesantă: „ Când o venit comunismul aiesta la conducere, o vinit aici un jidov, 
un techergheu de comunist. Și la școală s‑o țânut cont de dascălul care era atunci, 
unul Jugaru care o țânut un pic de evidență în legătură cu treburile astea. Și o scos 
tătă arhiva afară în odoru școlii și i‑o dat foc. Învățătorul o găsât o carte în care scrie 
despre beserică, nu numa de la noi ci din tătă Transilvania; și dascălu o luat o filă în 
care scria despre beserică și o dat‑o la tata. Și tata o scris de pă cartea acee anul în care 
s‑o construit beserică. Și o venit on popă din Domnin, Ghiurco bătrânul, era văr cu 
tata. Și s‑o rugat să i‑o deie că vrea s‑o ducă la arhivă, și nu i‑o adus‑o‑n veci. În partea 
de jos de beserică, acolo mai sunt niște cruci de piatră, da nu să poate descifra nimic. 
Iară acolo unde‑i crucea mare de lângă beserică să zâce că‑i tăt on popă îngropat. 
Și mai este una de lemn, la capătu besericii. Acolo să zâce că‑i înmormântată soția 
unui preot.” Baciu Ionică nu are amintiri plăcute în legătură cu momentul trecerii 
forțate de la catolicism la ortodoxie: „Era un secretar de partid, unul Costa. La miez 
de noapte o vinit securitatea aici la noi în Bulgari și la noi o fost la ora două noaptea. 
«Scoală‑te bade Gustine și semnează aici că treci la ortodocși.» «Mă da ce, înebunita‑ți 
voi de cap? Ce vreți?» S‑o temut tătă lumea că i‑o arestat. O semnat tăt satu, sînguru 
preotu Cordoș care n‑o semnat și cu prim‑coratoru, unul Lung Alexă. El s‑o tras 
din Uileac. I‑o dus la mașina neagră, i‑o dus la Jibou și i‑o țînut acolo trei zile și trei 
nopți, la miază le‑o dat o scrijea de pită și o cană de apă.” Cu oarecare mândrie ce i se 
citește în ochi, baciu Ionică mărturisește: „Șindrila de pe ea e tătă făcută de mine din 
lemn de stejar. O fost amu‑s 30 ori 40 de ani de atunci. Unul din Mineu, un ungur, 
o vinit și o învălit‑o. Io am fost cantor la beserică, am învățat cantoratul de la doi frați 
Iosif și Marian. Nu am putut pleca de la baciu Ionică, până acesta nu ne‑a recitat 
din memorie două poezii, ambele scrise de dumnealui. Simple, frumoase, pline de 
cuvinte înțelepte.

Dar cum nu se referă la biserica din Bulgari, nu o să le reproducem aici. 
Monumentul litic și geometria sacră Poate cea mai mare surpriză pe care am avut‑o 
aici, la biserica de lemn din Bulgari, a fost descoperirea unui monument litic inte‑
resant, inedit chiar. La capătul pridvorului de pe latura sudică, acolo de unde începe 
altarul semicircular, dau cu ochii de o piatră ce părea că stă rezemată de unul dintre 
stâlpii pridvorului. Ceea ce mi‑a atras atenția din prima a fost cele două flori cu șase 
petale, înscrise în cercuri concentrice. Simbolul, numit „sămânța vieții” nu e nou. E 
vechi de când lumea, fiind găsit atât în forma acesta cât și într‑una mai complexă nu‑
mită „Floarea vieții” în multe culturi din vremurile cele mai îndepărtate. Intrăm în‑
tr‑un domeniu ce se numește „geometrie sacră”. În principiu, desenul este, în ciuda 
complexității, unul simplu de realizat. Ai nevoie doar de un compas. Trasezi un cerc, 
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nu contează deloc care e raza acestuia, deschiderea compasului. Odată trasat cercul, 
fără a modifica deschiderea compasului, se alege un punct al cercului și cu vârful 
compasului acolo se mai trasează încă un cerc. Evident, cele două cercuri cu aceeași 
rază se intersectează în două puncte. De acum, de fiecare dată, cu vârful compasului 
într‑un punct de intersecție, se trasează cerc după cerc. După șapte astfel de cercuri 
(cercul inițial și încă șase trasate așa cum s‑a precizat), în interiorul primului cerc se 
obține acea floare cu șase petale, a cărui vârfuri formează un hexagon regulat. Nu 
vom insista pe proprietățile geometrice ale desenului (deși ar fi interesant) nici pe as‑
pectele mistice (aici chiar nu mă pricep). Dacă însă se continuă desenul după aceeași 
regulă descrisă mai sus, până se ajunge la 19 cercuri, se obține un desen mai complex, 
cu „sămânța vieții” multiplicată astfel că se ajunge la 30 de petale.

Ei, acest desen complex dar deosebit de frumos, poartă numele de „floarea vie‑
ții”. Cert este faptul că acest desen, poate fi întâlnit pe mai toate bisericile de lemn din 
Sălaj. De regulă este scrijelit simplu sau stilizat, pe ancadramentul ușilor de intrare. 
O singură dată l‑am găsit pe o cruce – în curtea bisericii de lemn din Romita, județul 
Sălaj. Iată că de data acesta, simbolul apare de două ori pe un monument litic, miste‑
rios, interesant. Monumentul litic de la Bulgari este atipic pentru ceea ce ar fi trebuit 
să fie un monument funerar creștin. Spun creștin pentru că așa e logic, având în 
vedere poziția lui. Asta dacă nu cumva a fost adus din altă parte. Nu este foarte înalt, 
are abia 68 de centimetri de la sol. Este format din două discuri cu un diametru de 
29 de centimetri, între care e intercalat un paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 
31 de centimetri. E realizat dintr‑un singur bloc de piatră, grosimea acesteia variind 
între 8 și 14 centimetri. Pe cele două discuri, sunt desenate două flori (am precizat 
că se numesc „sămânța vieții”) cercul principal – cel care este multiplicat de 7 ori – 
are 14 centimetri în diametru. Apoi, întregul desen este înscris în alte trei cercuri 
concentrice cu diametrele de 15 cm, 16,5 cm și respectiv 18 cm. Cine știe care au 
fost dimensiunile reale ale pietrei atunci când meșterul a realizat acest monument, 
poate de‑a lungul secolelor piatra s‑a erodat. Cert este că și acum, monumentul arată 
foarte bine. Am apelat și la cunoștințele scriitorului orădean György Tőzser, cel care 
a descoperit „codul lui Brâncuși” și celebra „Melancolia. II” a lui Albrecht Dürer. Iată 
părerea domnului ing.György Tőzser despre acest simbol: „Datarea precisă e aproape 
imposibilă. Cei care au construit piramidele, sigur cunoșteau simbolul. Și pentru că i 
se atribuie o sumedenie de semnificații, nu există o concepție unitară asupra a ceea ce 
vrea să spună. De la principiul feminin / receptacul până la izvor al fecundității, razele 
soarelui etc și explicațiile asociate hexagonului stelat, gama‑i extrem de vastă. părerea 
mea e că‑n zorii geometriei, cu milenii înainte de Pitagora, construcția asta geome‑
trică se cunoștea. Logica spune că‑n acest caz știa prea bine și Zamolxis. Analogiile 
pe care le‑au născocit misticii, ocultiștii, teologii sunt nenumărate.” Pe monument 
am găsit o inscripție aparent indescifrabilă. Forma literelor duce spre alfabetul sla‑
von. Prin intermediul unui prieten, am apelat din nou la doamna dr. Ana Dumitran, 
muzeograf la Muzeul „Unirii” din Alba‑Iulia. Am aflat cu surprindere că inscripția 
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este în limba română însă grafia este cea chirilică. Iată ce scrie pe monument: „Aici 
odihnește Anastasie 1707”.

Deși nu are forma clasică de cruce, datarea lui în anul 1707 (conform inscrip‑
ției) și rolul său de monument funerar, ne duce cu gândul că probabil artistul care 
l‑a realizat a vrut să stilizeze crucea. De aceeași părere este și doamna Ana Dumitran: 
„Monumentul funerar de la Bulgari e absolut perfect ca formă de cruce, chiar dacă 
nu pare așa. E cu atât mai de remarcat capacitatea meșterului de a stiliza și reda cu un 
asemenea grad de discreție o formă atât de larg răspândită. Obiectul nu a mai avut 
nimic în plus, doar că brațul orizontal e foarte scurt și tot ansamblul duce mai degrabă 
cu un stâlp funerar, crucea fiind vizibilă mai mult pe verticală decât pe orizontală. În 
zona Făgărașului formele arhaice de cruci nici nu aveau brațul orizontal, ci ideea de 
crucea era doar sugerată prin decuparea unor mici triunghiuri într‑o scândură care 
forma brațul vertical. E absolut minunat ce a reușit să facă sculptorul de la Bulgari.” 
Bătrânii satului susțin că au auzit la rândul lor de la bunici că acolo e îngropat un 
călugăr sau un preot. Greu de spus cine a fost acel Anastasie și dacă într‑adevăr acolo 
este mormântul său. Cine știe, poate piatra a fost găsită undeva în hotarul satului și 
adusă acolo de cineva care a remarcat că este mai deosebită. Sau poate e adevărată 
varianta vehiculată de domnul Ilie Tudorel Baia Mare, fotograf amator și pasionat de 
istorie locală. Teoria susținută de acesta duce spre filiera celtică, monumentul de la 
Bulgari neputând fi scos din arealul în care s‑au descoperit multe „cruci celtice” (ne 
referim la bazinul Someșului, în zona Năpradea sau Benesat). Acest „ogdon celtic” – 
cum îl numește domnul Ilie Tudorel ar fi existat acolo pe dealul unde ulterior, sătenii 
ar fi ridicat biserica. Oricum, pentru a afla adevărul, specialiștii ar trebui să cerceteze 
amănunțit acest artefact.

Surprizele picturii interioare Secretele din jurul acestei biserici nu se opresc însă 
aici. Pictura interioară oferă alte surprize. Pentru a vedea pictura bisericii, despre care 
aveam informații că este interesantă, am revenit la Bulgari și prin intermediul domnu‑
lui Oșan l‑am căutat pe preotul paroh Emil Nechita. Amabil, părintele ne‑a condus la 
biserică direct prin curtea casei parohiale. Ajunși în fața ușii, a dat de o parte pânzele 
de păianjen – „semn că nimeni n‑a intrat aici”. Ușa veche de lemn s‑a lăsat cu greu 
deschisă pentru că dușumelele erau umflate. Nu de umezeală ci mai degrabă din ca‑
uza faptului că fundamentul bisericii de mișcă. Practic, nimeni n‑a intervenit aici de 
zeci de ani, așa că nu trebuie să mire pe nimeni că biserica se degradează pe zi ce trece. 
Prima imagine pe care am văzut‑o e cea din pronaos, sau „locul femeilor”. Pe peretele 
nordic, cel opus ușii de intrare, se desfășoară privirii o scenă amplă. E „Judecata de 
Apoi”, în viziunea zugravului care a pictat pronaosul. Pictura abia se mai distinge în 
registrul inferior, dar în registrul superior e clară. Pe o masă de altar e o cruce mare; 
de o parte și de alta doi îngeri sună din trâmbițe. Din câte îmi dau eu seama, rândurile 
de oameni de sus sunt „cei buni” – disting inscripții de genul „creștini”, „ruși” (??)…
În registrul inferior presupun că sunt „cei răi” iar printre șirurile de oameni desenați, 
cei din stânga poartă turbane, posibilă aluzie la „păgâni”, la musulmani. Peretele vestic 
al pronaosului conservă destul de bine două scene. Prima dintre ele e scena „Învierii 
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Domnului” cu Maria Magdalena venind la mormânt și cu cei doi îngeri. A doua 
scenă, mai amplă este ilustrația „Pildei celei zece fecioare”. În stânga sunt cele 5 „fete 
înțelepte” iar în dreapta cele 5 „fete bune”. Scenele sunt separate de frize cu motive 
florale. Peretele sudic al pronaosului, este ilustrat de o parte și de alta a ușii de intrare 
cu imaginile sfinților Spiridon și Nechita. Prima mare surpriză a picturii bisericii 
aveam să o descopăr deasupra portalului naosului. Într‑un registru distinct, înconju‑
rat de Soare și de Lună (într‑o variantă personificată) tronează un blazon, un însemn 
heraldic. Este de mare preț pentru pictor, din moment ce ales amplasarea lui aici. 
Reprezintă o acvilă bicefală, cu aripile deschise, ce ține în gheare o sabie și un scep‑
tru. Acvila e încoronată, iar în jurul capetelor apar aureole ca și la sfinți. În interior, 
într‑un scut și el încoronat, ceva ce seamănă cu un alt blazon. Se știe, vulturul bicefal 
este blazonul Imperial Habsburgic, iar faptul că pictorul a ales să‑l reprezinte într‑o 
biserică românească ce a fost cu siguranță de confesiune greco‑catolică, face plauzibilă 
ipoteza conform căreia credincioșii satului erau devotați Împăratului. Desigur, acvila 
bicefală e un simbol heraldic vechi, ce a venit pe filiera Imperiului Roman de Răsărit, 
iar de aici s‑a răspândit atât în heraldica Sfântului Imperiu Roman și mai apoi înspre 
Imperiul Austriac dar și pe filiera slavă, spre Imperiul Țarist și Rusia de astăzi.

Însă poziția geografică a localității, apartenența certă la spațiul Transilvan duce 
cu siguranță spre filiera austriacă. Incertă este însă cea de a doua reprezentare heral‑
dică, acel scut încoronat. Este împărțit în patru registre. Liniile verticale din registrul 
inferior ar putea duce cu gândul spre steagul arpadian de pe stema Ungariei, iar ceea 
ce par a fi patru turnuri de cetate ar putea duce cu gândul spre stema Transilvaniei. 
Însă de ce patru turnuri și nu șapte și unde e vulturul, soarele și luna? Ochiul format 
al doamnei Ana Dumitran spune că „e posibil ca pictorul să fi vrut să spună altceva, 
deoarece semnele au o formă clară: e M‑ul cu care iezuiții obișnuiau să redea pre‑
scurtat numele Fecioarei Maria. De fapt toate literele sunt acolo dar trebuie privite 
în ligatură. Cum s‑a ajuns la acestă combinație, e greu de spus, dar poate mai sunt 
reprezentări în biserică ce ar putea ajuta la rezolvarea enigmei. Fecioara Maria era 
ocrotitoarea Ungariei și ea a fost mult promovată în acestă ipostază după integrarea 
Ungariei în Imperiul Habsburgic, la sfârșitul secolului XVII.” Foarte probabil, peri‑
oada la care face referire însemnul heraldic de la Bulgari e cea a domniei lui Iosif al 
II‑lea (1765‑1790), foarte iubit de românii ardeleni. Se știe că „bunul împărat” a vizi‑
tat Transilvania în mai multe rânduri, în anii 1773, 1783, 1786. Sunt dovezi că a trecut 
în Maramureș venind din părțile Năsăudului. Nu sunt dovezi că a trecut și prin 
Bulgari, însă pictorul a ținut să‑și exprime recunoștința și supunerea. Tot pe portalul 
ce duce spre naos, apar pe stâlpii laterali reprezentarea sfinților apostoli Patru și Pavel. 
Trecând în naos, pictura este mult mai deteriorată. Intemperiile, lipsa geamurilor, 
tavanul boltit spart și colonia de lilieci ce‑și au cuib în podul bisericii au contribuit 
toate la deteriorarea rapidă a picturii. Pictura e una obișnuită pentru bisericile de lemn 
din Sălaj, sunt registre cu scene biblice separate de frize cu motive florale. Totuși și 
aici o scenă atrage atenția. Este scena deasupra bolții ce separă pronaosul de naos. 
„Scena Patimilor” în care Simon din Cyrena duce crucea Mântuitorului are ceva 
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ce o scoate în evidență. Simon e îmbrăcat în haine ce aduc mai degrabă cu cele din 
secolul al XVIII‑lea, iar pe cap poartă…o pălărie! Așa cum remarcă doamna dr. Ana 
Dumitran, e o pălărie de epocă, de tipul celor folosite inclusiv de împărat și care, în 
contextul acelei reprezentări, ar putea fi interpretată ca un semn al bunăvoinței impe‑
riale față de români, așa cum purtătorul pălăriei, Simon din Cyrena și‑a arătat bună‑
voința față de Isus. În sprijinul acestei interpretări vine excelentul articol al doamnei 
Silvia Marin‑Barutcieff, lector doctor la Facultatea de Litere a Universității București. 
În studiul intitulat „Aproapele de departe, străinul de aproape: între Iosif al II‑lea 
ca pater familias și maghiari ca alteritate nocturnă. Teme iconografice într‑o biserică 
transilvană din secolul al XVIII‑lea.” și publicat în ANNALES UNIVERSITATIS 
APULENSIS Seria Historica 15/II, editura Mega 2011, este prezentat un caz similar, 
cel al reprezentării Împăratului Iosif al II‑lea în pictura bisericii din Ticu‑Colonie, ju‑
dețul Cluj. Desigur, la Bulgari, personajul nu îl reprezintă pe Împărat, însă costuma‑
ția acestuia și pălăria fac referire la altă epocă decât cea biblică. Și pictura iconostasului 
e relativ bine conservată. Dincolo, în altar, abia se mai disting câteva scene. Soarele și 
Luna personificate flanchează icoana Hristosului cel Înviat. Tot în altar, masa de pia‑
tră e datată 1833 printr‑o inscripție în care se vede anul și o cruce latină. Referitor la 
pictura bisericii din Bulgari, doamna dr. Ana Dumitran emite următoarea părere: „în 
biserică avem două etape de pictură: una sigur atribuită lui Ioan Pop de la Românași, 
care a pictat friza cu pilda fecioarelor și scena de la proscomidiar, cu Învierea lui Isus.

Celălalt strat de pictură, despre care nu știu dacă e mai vechi sau mai târziu față 
de Ioan Pop, posibil mai vechi pentru că acesta pictează în pronaos, iar pictarea unei 
biserici începe în mod normal cu iconostasul sau absida altarului, este atribuit de 
Ana Bârcă în cartea ei despre Bisericile de lemn din Sălaj lui Ioan Prodan.” Ipoteza 
conform căreia unul dintre pictori ar fi Ioan Prodan e plauzibilă, în contextul în care 
sunt dovezi că el ar fi pictat și în bisericile din Horoatul Cehului, Bârsa sau Domnin, 
aflate în același areal geografic. În loc de concluzii Nicio altă biserică de lemn din Sălaj 
nu m‑a fascinat atât de tare ca aceasta. Sunt câteva elemente care o fac să fie specială: 
vechimea, elementele inedite din cadrul picturii, monumentul litic etc. Sper ca prin 
umilul meu material să readuc în discuție soarta bisericilor de lemn din Sălaj, încă 
prea puțin cercetate. Specialiștii vor găsi cu siguranță și alte elemente interesante, iar 
cei care au putere decizională vor găsi poate soluții pentru salvarea acestui patrimo‑
niu. Vreau să aduc mulțumiri următoarelor persoane care m‑au ajutat cu informa‑
ții pentru documentarea acestui articol: doamnei dr. Ana Dumitran, muzeograf la 
Muzeul național al Unirii din Alba Iulia; fraților Marina și Mirel Onaci, nepoți ai lui 
baciu Ionică; Schița bisericii din fotografia de copertă e realizată de Marina Onaciu;  
domnului Ioan Onaciu – baciu Ionică, unul dintre cei mai bătrâni săteni; părinte‑
lui Emil Nechita, preot paroh în Bulgari; domnului ing.György Tőzser, scriitor din 
Oradea; domnului Ilie Tudorel, artist fotograf; domnului Victor Oșan din Sălățig.

Magazin Sălăjean, 27 septembrie 2016
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CriStian moldovan
Sportul Sălăjean

Dănuţ Lupu, Florentin Petre, Ionel 
Ganea şi Miodrag Belodedici au 

încântat iubitorii fotbalului din Sălaj

Gloriile fotbalului românesc au ajuns în judeţul Sălaj cu ocazia dis‑
putării unei partide de gală împotriva oamenilor de afaceri din mediul 
privat. Datorită acestui eveniment, iubitorii „sportului rege” au avut şan‑
sa de a urmări pe viu legende ale fotbalului din ţara noastră

De‑a lungul anilor, cu ocazia meciul de gală ce precede Cupa Viitorul, mai 
multe nume celebre ale fotbalului românesc au fost prezente pentru a încânta spec‑
tatorii şi fanii „sportului rege”,  dar şi copiii, care cu această ocazie au avut şansa 
de a urmări adevărate modele în sensul urmării unei carieri fotbalistice. Meciul 
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dintre Selecţionata Oamenilor de Afaceri din mediu privat şi Gloriile Fotbalului 
Românesc a devenit deja o obişnuinţă pentru sălăjeni şi deşi s‑a disputat  o dată 
pe stadionul Municipal din Zalău, de cele mai multe ori, partida s‑a desfăşurat la 
cocheta şi moderna bază sportivă de la Hereclean.

Florentin Petre, în premieră la Zalău

Managerul clubului Viitorul Zalău, Daniel Sabău, actualmente preşedintele 
AJF Sălaj s‑a implicat serios în dezvoltarea bazei sportive şi recent, chiar s‑a con‑
struit şi o tribună. 

Invitaţii speciali ai evenimentului au fost foarte încântaţi  şi au apreciat condi‑
ţiile de la Hereclean, iar cu mare plăcere vor răspunde afirmativ la fiecare invitaţie 
de acum înainte. Multă lume a fost prezentă la spectacolul fotbalistic, iar tribuna 
modernei arene a fost plină, iar lângă teren, oamenii din tot judeţul au încercat să‑şi 
găsească un loc cât mai bun, pentru a putea urmări meciul în cele mai bune condi‑
ţii. Desigur, cu această ocazie specială a acestui moment important, nu puteam lipsi 
şi micii jucători ai Viitorului Zalău, care au profitat de clipă şi s‑au bucurat să vadă 
glori ale fotbalului românesc la treabă. Fotbaliştii pe care i‑am văzut la televizor, 
precum Miodrag Belodedici, Florentin Petre, Ionel Ganea, Mihail Majearu, Ioan 
Ovidiu Sabău şi Dănuţ Lupu i‑au încântat pe spectatorii, dar şi pe tinerii fotbalişti 
cu pasele lor „ameţitor” de rapide, lucru ce a condus la urale din partea fanilor la 
fiecare atingere de balon a legendelor. 

Hattrick pentru Lucian Bode

Meciul a fost unul spectaculos, cu multe goluri marcate şi chiar dacă scorul 
final indica 8 – 4 pentru Gloriile Fotbalului Românesc, să spunem că foştii fotbalişti 
au fost mai atenţi la finalizare. Dănuţ Lupu a încântat spectatorii cu artificiile teh‑
nice pe care încă le mai arată, chiar dacă în prezent nu este în cea mai bună formă 
fizică. 

Să spunem că Dănuţ Lupu, Ionel Ganea şi Miodrag Belodedici sunt deja o 
prezenţă constantă la acest eveniment, dar în fiecare an mai apar şi câteva nume noi, 
anul acesta a fost vorba de Florentin Petre, dar şi o revenire a lui Mihail Majearu, 
campion al Europei cu Steaua Bucureşti care a mai participat la eveniment în 2013. 
Printre participanţii la acest eveniment s‑a aflat şi Ioan Morar, preşedintele echipei 
FC Zalău, care a fost singurul atacant al echipei Oamenilor de Afaceri. Deşi a fost 
mai mereu singur în atac, conducătorul „alb‑albaştrilor” s‑a luptat mult pentru 
fiecare minge, ba mai mult, fără frica a intrat în duelurile cu gloriile fotbalului ro‑
mânesc, precum Miodrag Belodedici sau Dănuţ Lupu. Astfel, preşedintele Ioan 
Morar a avut parte de clipe unice, alături de colegii săi din selecţionata Oamenilor 
de Afaceri din mediu privat.
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Dănuţ Lupu a avut la el „artificiile”

Meciul a început oarecum furtunos pentru afacerişti şi după numai 5 minu‑
te, după o fază colectivă, Ioan Ovidiu Sabău l‑a deschis foarte bine pe Florentin 
Petre, care deşi s‑a retras din activitate de câţiva ani, încă are viteza care l‑a făcut 
consacrat, a pătruns excelent de pe partea dreaptă şi a centrat în zona punctului cu 
var, de unde Lucian Bode a trimis mingea în poartă. După aproximativ 10 minute, 
Gloriile Fotbalului Românesc şi‑au dublat avantajul după un şut puternic al lui 
Marian Savu.

În primele minute ale partidei, Mihail Majearu, titular pe postul de mijlocaş 
stângă, era mai mereu liber în acea parte a terenului, dar cu toate acestea, nu dorea 
să primească balonul, sigur, mai în glumă. După ce a început să se obişnuiască cu 
terenul şi coechipierii şi campionul european din ’86 a început să‑şi arate „clasa”, şi 
a încântat publicul cu execuţiile sale. Spre finalul primei reprize, jocul s‑a deschis 
un pic mai mult, iar atacantul Gloriilor, Ionel Ganea a ieşit la rampă, majorând 
diferenţa de pe tabelă la trei goluri. Nu a durat mult această diferenţă, iar afaceriştii 
au marcat repede două goluri prin Nelu Savu şi Adrian Sturz.

După pauză, s‑au produs anumite modificări între cele două echipe. Astfel, 
Ioan Morar şi Florentin Petre.au schimbat echipele. Preşedintele „alb‑albaştrilor” 
a evoluat doar 10 minute pentru Gloriile Fotbalului Românesc, timp în care a avut 
şi o ocazie de a marca, dar după care a ieşit de pe teren.

Şi Ionel Ganea a impresionat asistenţa de la Hereclean

Revenit cu forţe proaspete după pauză, Lucian Bode a mai punctat de două 
ori şi astfel, scorul devenea 6 – 2 pentru Glorii. Odată schimbată tabăra, Florentin 
Petre a continuat jocul altruist, iar când ajungea în poziţie de şut, mereu alegea o 
pasă către colegi. Acest lucru s‑a oprit la o fază în care, „vitezomanul” din partea 
dreaptă a scăpat singur cu portarul  Romeo Strâmbu, iar la cererea insistentă a spec‑
tatorilor, nu a mai avut altă variantă, decât să tragă la poartă, moment în care a şi 
marcat. Deşi fostul jucătorul al lui Dinamo a redus din diferenţă, Neluţu Sabău a 
majorat din nou avantajul Gloriilor.

La 7 – 3, meciul era aproape jucat, dar Ionel Ganea a reuşit o cursă senzaţio‑
nală şi după ce a rămas singur cu un fundaş şi cu portarul, fostul atacant al nemţilor 
de la VFB Stuttgart a reuşit un dribling de efect şi l‑a păcălit pe Adi Margin, mar‑
când pentru 8 – 3. Afaceriştii au mai ratat câteva şanse, dar au obţinut şi o lovitură 
de la 11m. Lovitura de pedeapsă a fost executată în siguranţă de Nelu Savu, care a 
stabilit şi scorul final, 8 – 4. Să mai spunem că pe toată durata partidei, atmosfera a 
fost întreţinută de Simion Corb, announcer‑ul Sălii Sporturilor. Acest eveniment a 
putut avea loc datorită lui Lucian Bode, cel care a fost promoter‑ul acestui spectacol 
fotbalistic şi cel care s‑a ocupat de lista cu invitaţii.
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Iată şi componenţa celor două echipe:
Selecţionata Parlamentarilor şi Oamenilor de Afaceri din Zalău: 12.Adi Margin 

– 16.Florin Pop, 8.Adi Sturz, 5.Dinu Iancu Sălăjeanu, 7.Gabriel Oprea, 19.Augustin 
Ielciu, 9.Nelu Savu, 11.Radu Istrate, 10.Ioan Morar, 4.Vasile Bulgărean, 23.Bogdan 
Ilea, 20.Mirel Olăhuţ şi 17.Călin Micle

Gloriile Fotbalului Românesc: 1.Romeo Strâmbu, 17.Alex Clement, 
6.Miodrag Belodedici, 16.Adrian Mercea, 14.Mihail Majearu, 10.Dănuţ Lupu, 
7.Lucian Bode, 11.Ionel Ganea, 4.Vali Savadoşi, 3.Marian Savu, 15.Ionuţ Hosu, 
8.Ioan Ovidiu Sabău şi 9.Florentin Petre

Au arbitrat: Gabriel Almaş ‑ Roxana Botiş şi Georgiana Seutea (toţi din 
Zalău)     

Florentin Petre: „M‑am simţit foarte bine la Zalău, m‑am simţit înconjurat de 
foarte multă dragoste şi am întâlnit aici oameni care sunt pasionaţi de sport, iubesc 
fotbalul. Ar trebui promovate mai des astfel de evenimente. Noi suntem foarte 
încântaţi să venim pe orice teren din România. Cât despre această bază sportivă pot 
spune că este foarte bine întreţinută, care îmi dă speranţe că pe viitor v‑aţi putea 
face o echipă foarte bună, care ar putea accede în divizia a doua sau chiar în prima 
ligă. Cu ceva investiţii şi cu puţină dragoste, puteţi face performanţă. Dacă voi mai 
fi invitat aici, voi reveni cu cea mai mare plăcere”.

Ioan Ovidiu Sabău: „Întotdeauna mă simt bine aici, alături de foştii mei co‑
legi, coechipieri, îmi face plăcere să vin şi să particip la acest eveniment. Vreau să 
încurajez acest turneu, sigur, pentru copii, dar şi prezenţa noastră înseamnă foarte 
mult pentru că am văzut într‑adevăr foarte mulţi oameni interesaţi, un public fru‑
mos, cald şi ca de fiecare dată a fost un turneu reuşit şi sper să fi reuşit să‑i motivăm 
pe aceşti copii. Viitorul fotbalului românesc depinde de organizarea acestor eveni‑
mente şi ar trebui să investim mai mult, să ne îndreptăm atenţia asupra acestor co‑
pii, pentru că i‑am neglijat în ultimul timp şi se văd rezultatele şi la echipa naţiona‑
lă. Atâta timp cât voi fi invitat, voi reveni cu mare drag, sunt alături de organizatori 
şi susţin acest turneu”.

Miodrag Belodedici: „Îmi plac oamenii de aici, sunt foarte primitori şi aproa‑
pe că mă simt ca şi acasă, de fiecare dată când vin aici, nu mă mai lasă să plec. Am 
foarte mulţi prieteni aici, cunosc foarte multă lume şi de fiecare dată când trec prin 
zonă, mă opresc la Zalău, la Şimleu Silvaniei. Sunt încă într‑o formă bună, n‑am 
probleme de greutate, simt nevoia să transpir şi că încă mai pot juca fotbal. Unii 
dintre colegi s‑au îngrăşat un pic, alţii au probleme cu genunchi, eu din fericire am 
stat departe de aceste incidente. Vreau să felicit şi organizatorii pentru că nu e uşor 
ca an de an să faci turnee de asemenea anvergură, este extraordinar de frumos şi de 
bun pentru copii. Deja ne‑am obişnuit şi aşteptăm luna august, să venim la turneu. 
Mesajul meu pentru Sportul Sălăjean este să facă cât mai mult sport şi să promove‑
ze evenimente de acest gen”.

Sportul Sălăjean, 23 august 2016
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Florin Morar, profu’ de info cu o 
impresionantă colecţie de fulare

INEDIT. Puţină lume ştie că unul dintre cei mai pasionaţi colecţi‑
onari de fulare din ţară este un profesor de informatică din Zalău. Cu 
fulare adunate de peste mări şi ţări, Florin Morar deţine o colecţie impre‑
sionantă ce conţine eşarfe,  dar şi trofee, fanioane, multă pasiune, voinţă 
şi dăruire

Florin Morar (n. 9 martie 1978) este un suporter înfocat al celei mai titra‑
te echipe din fotbalul românesc, Steaua Bucureşti. El este cunoscut în oraşul de 
la poalele Meseşului ca dascăl al celui mai important liceu din Zalău, Colegiul 
Naţional „Silvania”. Cu toate că predă informatica, lucru care îi face o deosebită plă‑
cere şi bucurie, are totuşi o mare iubire, încă din copilărie. Marea dragoste rămâne 
sportul, fotbalul în special. El a început să practice „sportul rege” încă din copilărie de 
la frageda vârstă de 8 ani, vârstă la care a început să înveţe paşii fotbalistici la Minerul 
Sărmăşag, sub îndrumarea antrenorului Vasile Stâncel. Avea să petreacă acolo o pe‑
rioadă de şase ani, timp în care s‑a făcut remarcat. Odată cu intrarea la liceu, tânărul 
jucător s‑a şi transferat la juniorii Armăturii Zalău. 
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După un singur sezon petrecut în curtea celei mai importante şi mai de succes 
echipe din judeţul nostru a revenit la formaţia de la care a învăţat tainele acestui sport. 
Aşadar, odată cu promovarea Minerului în Divizia C, echipa era nevoită să folosească 
un junior în teren, iar Florin Morar a decis să se întoarcă şi să evolueze pentru forma‑
ţia din Sărmăşag. Tânărul mijlocaş stânga a activat pentru „mineri” până în anul 1996, 
an în care a fost declarat admis la Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii 
Babeş‑Bolyai din Cluj‑Napoca. Într‑un meci remarcabil disputat în Campionatul 
Naţional de juniori republicani dintre Minerul Sărmăşag şi Universitatea Cluj, ta‑
lentatul Florin Morar a jucat „ceas” şi chiar a înscris un gol superb din lovitură liberă, 
cu ajutorul căruia sălăjenii s‑au impus la limită. Tiberiu Poratky ‑ antrenorul „şepcilor 
roşii” din acea vreme l‑a remarcat pe tânărul sălăjean şi a decis să‑i facă o ofertă pentru 
a se alătura lotului „studenţilor”. Odată cu admiterea la facultate, mijlocaşul a acceptat 
oferta „alb‑negrilor”. 

Din păcate, era foarte greu să împace fotbalul cu facultatea, iar în iarna acelu‑
iaşi an, Morar s‑a hotărât să renunţe la „sportul rege”. În prezent, el evoluează în 
Campionatul Judeţean de Minifotbal, fiind declarat în mai multe ediţii golgheter, 
ultima dată chiar în această vară, în tricoul celor de la AS Onix, pentru care a marcat 
nu mai puţin de 84 de goluri! „Faptul că a trebuit să renunţ la fotbal este regretul vieţii 
mele. Îmi pare rău, dar erau multe laboratoare la facultate de la care nu aveai voie să 
lipseşti, motiv pentru care nu reuşeam să ajung la antrenamentele echipei. Cu toate 
acestea îmi îndrăgesc meseria, îmi place ceea ce fac”, a declarat Florin Morar.

De unde a pornit pasiunea?

Încă de când era copil a fost pasionat de sport. La doar şase ani, tatăl său ‑ care din 
păcate nu se mai află printre noi ‑ i‑a făcut abonament la ziarul Sportul Românesc. 
Tot cam în aceeaşi perioadă, Steaua Bucureşti reuşea să câştige Cupa Campionilor 
Europeni, după o finală cu titrata Barcelona, câştigată la loviturile de departajare, adu‑
când în ţara noastră cel mai important trofeu de pe bătrânul continent. 

La fel ca şi pentru mulţi alţi români, această performanţă notabilă a făcut ca 
Florin să îndrăgească Steaua. „Treptat, a devenit o pasiune, am fost un împătimit şi 
acum sunt un împătimit al sportului, al fotbalului în special. În clasele primare aveam 
caiete, unde îmi notam rezultatele, marcatorii din Campionatul Italiei, care era cel 
mai în vogă la vremea respectivă. Pasiunea a persistat, iar odată devenit matur mi‑am 
permis şi financiar să achiziţionez tot felul de materiale promoţionale cu echipe de 
fotbal, în general fulare, cărţi, tricouri”, a spus ineditul colecţionar. După ani şi ani, 
doi dintre foştii componenţi ai echipei glorioase de la Sevilla au ajuns să viziteze co‑
lecţia impresionantă, este vorba despre Miodrag Belodedici ‑ singurul român care a 
câştigat Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite ‑ şi Adrian Bumbescu 
‑ fostul fundaş de fier din anii ’80, cel care a fost uluit de colecţia sălăjeanului nostru, 
declarând: „În viaţa mea nu am vazut aşa ceva!”. Colecţia lui Florin Morar a fost 
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vizitată şi de alţi doi foşti internaţionali români, este vorba despre Ionel Ganea sau 
Dănuţ Lupu!

„Am fost nevoit să amenajez o cameră pentru colecţie”  

Fără să îşi dea seama, colecţia devenea din ce în ce mai impresionantă. Practic, 
cu fiecare deplasare făcută şi la fiecare meci pe la care a fost prezent, profu’ de infor‑
matică a fost „nevoit” să achiziţioneze câte un mic accesoriu, fular, fanion sau eşarfă. 
Conştient că colecţia creşte cu fiecare zi care se scurge, odată cu mutarea din apar‑
tament la casă, tot în Municipiul Zalău, după lungi negocieri cu soţia sa, o întreagă 
cameră a devenit casă pentru impresionanta colecţie! Totodată, acest spaţiu a devenit 
locul preferat pentru recreere al colecţionarului sălăjean. Odată cu retragerea din fot‑
bal, această pasiune l‑a ţinut practic aproape de acest fenomen.

 „În momentul în care m‑am căsătorit şi am plecat de la casa părintească ne‑am 
cumpărat un apartament în Zalău. Aici mi‑am dat seama că am destul de multe fu‑
lare cu echipe de fotbal şi mi‑a venit ideea să amenajez un spaţiu. La început aveam 
amenajat balconul, unde tot cartierul Porolissum admira mica mea colecţie, iar mulţi 
veneau în vizită. Îmi place să port discuţii despre fotbal şi chiar dacă sunt profesor de 
informatică spun cu tărie că fotbalul este pasiunea mea şi acum. De fapt, multă lume 
crede că eu sunt profesor de sport! Cred că într‑o bună zi voi activa într‑o funcţie în 
domeniul fotbalistic”, spune profesorul în vârstă de 38 de ani.

Peste 500 de fulare cu echipe de fotbal!

Colecţia fabuloasă este formată din peste 500 de fulare, iar aproximativ 120 sunt 
cu Steaua! Fiind un stelist împătimit, Florin a încercat să achiziţioneze fiecare ediţie 
de fulare care apăreau cu multipla campioană a României. De asemenea, peste 50 de 
tricouri de la fotbal, handbal, volei se regăsesc aici, unele chiar cu autografe, steaguri, 
fanioane, aproximativ 50 de mingi dar şi cărţi, peste 1.000 de exemplare, dintre care 
majoritatea sunt despre fotbal. Toate operele regretatului Ioan Chirilă îşi găsesc linişte 
în această cameră, unde se regăsesc la loc de cinste. 

După cum menţionam şi mai sus, fiind în prezent jucător de minifotbal la AS 
Onix, golgeterul sezonului trecut a câştigat mai multe trofee cu această formaţie, pre‑
mii păstrate onorabil şi cu care se mândreşte, plus alte trofee de la diferite memoriale. 
Nicăieri parcă nu s‑ar „simţi” mai bine aceste trofee, decât într‑o astfel de încăpere 
plină de amintiri, iubiri, sport adevărat, unde mai adaugi şi o pasiune incredibilă, 
devenind totul o armonie.

Primul fular cumpărat 

Colecţionarul zălăuan îşi aminteşte cu plăcere de fiecare fular cumpărat sau pri‑
mit cu foarte multă dragoste, dar în special de primul. Începând să‑şi câştige propriii 
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bani, Florin a fost prezent tot mai mult pe stadioane, iar la un meci al roş‑albaştri‑
lor cu Bastia, şi‑a achiziţionat primul fularul. „La un meci Steaua – Bastia, meci din 
cupele europene, desfăşurat la Bucureşti, am achiziţionat primul fular din propriile 
resurse financiare. În prealabil, primul meci la care am fost prezent ca suporter în 
galerie a fost unul împotriva faimoasei echipe engleze Aston Villa, la care juca cele‑
brul Dwight Yorke, rezultatul fiind favorabil echipei noastre după o dublă reuşită de 
Ciocoiu”, a mai declarat Florin.

Odată cu mutarea în Cluj ‑ pentru a urma cursurile facultăţii ‑ a început să 
îndrăgească Universitatea Cluj. Aceasta, inevitabil parcă pentru toţi studenţii şi nu 
degeaba „U” este considerată cea mai iubită echipă din Ardeal. De aceea, un număr 
de şapte fulare cu echipa „şepcilor roşii” sunt prezente în camera onorifică. De ase‑
menea, colecţia conţine fulare cu echipe din Italia precum Inter, Napoli, AC Milan, 
Juventus, Parma, Udinese sau din Spania cu Barcelona, Real Madrid, Espanyol, 
Atletico Madrid, Athletic Bilbao, dar şi echipe din alte sporturi îşi pot vedea inscripţi‑
ile de pe materialele promoţionale ale cluburilor precum Silcotub, Remat, CS Volei 
Municipal, Viitorul, Armătura, toate din Zalău, dar şi fosta participantă în liga secun‑
dă, FC Silvania Şimleu Silvaniei. 

Odată cu maturizarea şi putinţa de a‑şi obţine  singur banii şi existenţa, Florin 
Morar a început din ce în ce mai mult să fie prezent la multe meciuri din ţară, dar şi 
din străinătate. Sigur, a fost nelipsit de la meciurile Stelei din zonă, dar a fost de mai 
multe ori în capitală, inclusiv la un meci disputat în Praga. La unele meciuri, aveau loc 
şi schimburi de fulare între galerii, cum s‑a întâmplat la meciurile cu Arsenal, Napoli 
şi Wisla Cracovia. „Însă, cel mai important material promoţional pentru mine, a fost, 
este şi va fi, primul fular cu Steaua Bucureşti. Are cea mai mare valoare sentimentală. 
De asemenea, fularul personalizat cu numele meu, primit de la o persoană dragă mie, 
îl îndrăgesc foarte mult”, a mai spus Morar.

Peste 100 de fanioane

Majoritatea fanioanelor sunt dinainte de Revoluţie, iar această ramură a colecţiei 
este impresionantă nu doar prin numărul mare, dar şi prin faptul că zălăuanul a reuşit 
să colecţioneze toate fanioanele de la parcursul Stelei în ediţia câştigătoare din 1986, 
dar şi din anul 1989, când echipa campioană a ţării noastre reuşea să ajungă până în 
finală, pierdută din păcate în faţa mult mai titratei AC Milan. „Cel mai important 
şi drag mie este fanionul cu Minerul Sărmăşag, este locul în care m‑am născut şi 
are o valoare sentimentală uriaşă”, a precizat fostul mijlocaş al „minerilor”. În acelaşi 
timp, şi la tricouri, precum la fulare, handbalul şi voleiul îşi fac simţită prezenţa. În 
fiecare an, absolvenţii Colegiului Naţional Silvania, îi dăruiesc profului de info câte 
un tricou cu semnăturile lor şi cu emblema şcolii, drept amintire şi „piesă” pentru 
frumosul puzzle pe care acesta îl „construieşte”.

Prima instituţie şcolară la care a predat Florin Morar a fost Colegiul Tehnic 
„Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, iar acolo pe lângă faptul că îi învăţa pe elevi despre 
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domeniul informaticii, profesorul se ocupa şi de echipa de fotbal a liceului. Cu aceas‑
ta a reuşit să obţină rezultate bune, culminând cu locul trei pe ţară! Putem spune că 
din acea echipă făceau parte jucători cunoscuţi în fotbalul sălăjean şi nu numai pre‑
cum portarul Vlad Bonţe, Mihai Bode, Mihai Gaidoş, Ionuţ Jeler şi Vlad Berbecar.

Cutia de serveţele cu inscripţiile şi emblema Stelei

Camera are o „pată” roş‑albastră, de la fulare şi tricouri la cutia de şerveţele şi 
sticle de şampanie. Totodată, printre atâtea cărţi este şi o revistă foarte importantă, este 
vorba de revista „Steaua” , care a fost publicată doar în o sută de exemplare. Toată po‑
vestea echipei triumfătoare de la Sevilla din finala Cupei Campionilor Europeni era 
descrisă acolo. „Sunt foarte mândru de această revistă şi de acea echipă care a triumfat 
pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan. Iar din colecţia de mingi, cea mai dragă îmi 
este mingea cu pozele şi autografele jucătorilor francezi, campioni mondiali în anul 
1998”,  a mai spus profesorul.

„Nu aş renunţa pentru nimic la colecţia mea”

La vârstă de 38 de ani, sălăjeanul nostru are o carieră frumoasă la catedra de 
informatică de la CNS, unde vrea să transmită cât mai multe din cunoştinţele 
proprii. În paralel, Florin Morar vrea să continue pasiunea  cu colecţia de fula‑
re şi chiar vrea să interacţioneze şi cu alţi pasionaţi de acest gen din toată ţara. 
„Pentru prietenii mei este foarte uşor, cum nu consum alcool, ei ştiu ce cadou 
pot să‑mi cumpere când pleacă undeva. Iar despre echipa actuală, pot spune că 
sunt fan Steaua, nu fan Becali, dar trebuie să recunoaştem că are şi el meritele 
sale. Putem lua drept exemplu Rapid, unde Copos era hulit şi acum echipa e în 
pragul falimentului. Ce îmi doresc foarte mult este să scăpăm odată de eticheta 
FCSB. Cât despre colecţie, e foarte simplu, nu aş renunţa pentru nicio ofertă. 
Aş fi totuşi interesat să discut cu alţi colecţionari asemănători, să povestim, poate 
câteva schimburi, chiar mi‑ar face plăcere să cunosc şi alte persoane la fel de pa‑
sionate”, a încheiat inimosul colecţionar.  Pentru elevii săi, dar şi pentru prieteni 
şi cunoştinţe, Florin Morar rămâne profu’ de info,  dar dragostea faţă de sport şi 
de colecţia sa rămâne vie pentru totdeauna.

Sportul Sălăjean, 25 iulie 2016
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40 de ani de la prima promovare 
a Armăturii Zalău în Divizia B

Sezonul 1975‑1976 a fost unul istoric pentru fotbalul sălăjean. Altfel 
spus, a fost campionatul în care cea mai renumită echipă de fotbal din ju‑
deţul Sălaj a reuşit pentru prima dată în istorie să urce în al doilea eşalon 
fotbalistic

Sigur, au trecut mulţi ani de atunci şi în acea perioadă fotbalul era diferit, con‑
diţiile erau altele, dar prin multă muncă, dăruire si ambiţie din partea jucătorilor, 
dar şi a conducerii, echipa simbol a oraşului sălăjean a reuşit „imposibilul”

Antrenorul Kalina „urmărea” jucătorii pe motocicletă

Echipa nu scotea în evidenţă individualităţi şi nici nu era nevoie, deoarece 
băieţii erau o „familie”. Un grup unit, prietenii strânse, ceea ce până la urmă a con‑
dus la această performanţă. Fiind cu toţii de valori şi vârste apropiate, ajutându‑se 
mereu între ei, jucătorii de la Armătura Zalău arătau ca un adevărat grup unit. 

Antrenorul Kalina Karoly (alintat de jucători ca... Meşteru’) era un om ini‑
mos, un om măreţ, un prieten care ştia să‑şi impună punctul de vedere si în acelaşi 
timp puteai să discuţi orice problemă pe care o aveai. Mereu dornic să facă mai 
mult, acesta pregătea cantonamente serioase. Înaintea startului sezonului 75‑76  
într‑un cantonament la Bizuşa, tehnicianul venit de la Satu Mare îşi „urmărea” 
elevii de pe motocicletă, asigurându‑se că fiecare jucător în parte respectă si execută 
exerciţiile sale.
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Jucătorii îşi primeau „plicul” marţea dimineaţa, la ora şapte

Condiţiile în vremea aceea erau altele, dar erau considerate ca fiind bune. Toţi 
fotbaliştii aveau cazare asigurată, o masă gratuită la cantina partidului, iar antrena‑
mente se făceau de marţi până vineri, iar sâmbăta se intra in cantonament, lunea 
fiind ziua liberă pentru jucători. Salarii? Prime? Da, existau şi acestea! Totuşi, nu 
putem compara cu ceea ce este în fotbalul actual. Ce era sigur, este faptul ca în fie‑
care marţi dimineaţa, la ora 7, jucătorii se prezentau în biroul domnului Pompiliu 
Tămaş pentru a‑şi primi fiecare în parte „plicul”. Acest plic însemnând salarii, pri‑
me sau alte bonusuri. 

Fotbaliştii încasau pentru fiecare meci disputat în deplasare câte 1.000 de lei, iar 
pentru fiecare partidă desfăşurată acasă, aceştia primeau câte 500 de lei. Conducerea 
avea mereu grijă ca băieţii să aibă tot ceea ce au nevoie, iar prin seriozitatea lor să 
poată să obţină şi performanţă. În aceste condiţii, Armătura nu a suferit niciodată 
din cauza transportului sau a salariilor în sezonul în cauză. Într‑o şedinţă care a 
avut loc ca de obicei marţi dimineaţa, căpitanul echipei ‑ Ioan Nistor ‑ s‑a „plâns” 
conducerii că echipa nu avea mingi prea bune, iar în după‑amiaza acelei zile, fotba‑
liştii au găsit la antrenament, spre surprinderea lor, mingi noi. Era o legătură strânsă 
între cele două părţi.

Prima de promovare: Zece zile la Marea Neagră şi o butelie!

După această promovare istorică pentru toată suflarea fotbalistică a judeţului 
Sălaj, jucătorii au primit drept primă bilete spre mare, pentru fiecare component 
al echipei. Altfel spus, o vacanţă de 10 zile bine‑meritată, în plus, şi câte o butelie! 
Obiectivul principal al Armăturii era menţinerea în Divizia B, un obiectiv îndepli‑
nit, iar mulţi ani, sălăjenii au rezistat prin al doilea eşalon.

Component al echipei de atunci, Ioan Fabian, ne‑a împărtăşit câteva amintiri 
din acea vreme. Talentatul mijlocaş îşi aminteşte cu plăcere cum venea împreună 
cu colegii de la antrenamente pe jos, foarte rar cu taxiul, mergând la masa gratuită 
oferita la ora 13 la cantina partidului. După mâncare, împreună cu băieţii savurau 
„lebeniţă” chiar în piaţă. Fotbaliştii din acea vreme erau punctuali, organizaţi, seri‑
oşi, fără nopţi pierdute, jucând din când în când câte un joc de rummy. 

Echipa era susţinută şi la partidele din deplasare

O altă amintire, relatată, despre o deplasare destul de dificilă, tocmai la 
Şuncuiuş. Era un meci greu, iar jucătorii se temeau că vor merge acolo fără galerie, 
lucru care i‑a debusolat un pic. Spre surprinderea tuturor, după 10‑15 minute de 
joc, galeria a început să intre pe stadion, iar gruparea zălăuană a devenit mult mai 
activă în joc, impulsul acesta „împingând‑o”  spre victorie. Alte vremuri, alt fotbal, 
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anii ’70‑’80, un joc mult mai „romantic”, mai lent, dar plăcut. Fotbalul din zilele 
noastre se bazează mult pe pregătirea fizică, tactică şi multe pătrunderi.

 
20 de victorii din 30 de partide, în anul promovării

Sezonul a fost unul extrem de bun pentru echipa zălăuană, dar Armătura s‑a 
luptat până în ultimele etape cu Ştrungul Arad pentru primul loc şi respectiv acce‑
derea în eşalonul superior. Armătura a ieşit în evidenţă în acel sezon, nu doar prin 
jocul frumos şi colectiv, dar şi prin unitatea grupului. Să spunem că „roş‑negrii” au 
avut câştig de cauză în 20 din cele 30 de partide cu un golavraj destul de bun. Astfel 
din cele 66 de goluri marcate, 43 au fost reuşite de Andrei Vaida (foto medalion), 
Ioan Fabian şi Alexandru Muntean. După un sezon istoric, formaţia condusă de 
Karoly Kalina a reuşit în final să se impună şi astfel a reuşit să facă pasul în eşalonul 
superior. În acel sezon, martore la promovarea istorică au mai fost alte două echipe 
sălăjene, respectiv Gloria Şimleu Silvaniei şi Rapid Jibou, dar fără a face prea mult 
„deranj”. 

FC Zalău, urmaşa Armăturii

După desfiinţarea Armăturii, în Zalău s‑a creeat o altă echipă, datorită impli‑
cării domnului Ioan Morar şi astfel a luat naştere: FC Zalău. După câţiva ani prin 
Liga a IV‑a, gruparea de la poalele Meseşului a reuşit promovarea in Divizia C, dar 
din păcate, atât, nimic mai mult. Cel mai aproape de acest vis pentru noua echipă a 
fost sezonul 2014‑2015, când alb‑albaştrii s‑au luptat de la egal la egal până în ulti‑
ma etapă cu FCM Baia Mare, bătălie pierdută, din păcate. Toţi iubitorii „sportului 
rege” din Zalău, dar nu numai, îşi doresc o promovare într‑un eşalon superior. 
Lucru care, se pare ca se va încerca peste două sezoane, când conducerea echipei 
şi‑a propus să se lupte pentru promovare.

Totuşi, în acest interval de timp, Sălajul a avut o reprezentantă în Liga a II‑a, 
pe FC Silvania, însă din cauza problemelor financiare, echipa nu a rezistat decât 
un an.

Componenţa echipei Armătura Zalău 1975‑1976:

Portar: Mircea Cornaciu (n.1952)
‑ În prezent, acesta este angajat la Graiul Sălajului, dar şi colaborator la Sportul 

Sălăjean.
Fundaş dreapta: Mihai Bumbuţ (n.1957) 
‑ Juniorul echipei provine din Guruslău, iar în momentul actual este stabilit 

în Zalău
Fundaş central: Ştefan Both (n.1949)
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‑ Provine din Satu‑Mare, pensionar în momentul actual, fost antrenor la 
echipa din Crasna

Fundaş central: Ioan Nistor (căpitan) (n.1949)
‑ Liderul echipei, s‑a născut în Oradea, unde este şi stabilit, fiind pensionar
Fundaş stânga: Andrei Antal (n.1953)
‑ Este Zălăuan, fost junior la Armătura, stabilit în Husia, fiind pensionar
Mijlocaş dreapta: Zoltan Ardelean(n.1951)
‑ Antrenor la grupe de copii si juniori, observator AJF, stabilit în Zalău
Mijlocaş central: Ioan Fabian(n.1951)
‑ Originar din Satu‑Mare, fost junior la Olimpia Satu‑Mare, observator AJF, 

fost antrenor la Rapid Jibou, stabilit în Jibou
Mijlocaş stânga: Alexandru Muntean(n.1951)
‑ Provine din Tăşnad, un stângaci de temut, este stabilit în apropiere de Tăşnad
Extremă dreapta: Gheorghe Bumbuţ(n.1954)
‑ Viteză, dribling, trecea uşor de adversari, este plecat în Olanda
Atacant central: Andrei Vaida(n.1951)
‑ Este originar din Satu‑Mare, fost junior la Olimpia, un golgeter adevărat cu 

un joc de cap impresionant. Din păcate acesta a decedat în anul 2010
Extremă stânga: Mate Arpad(n.1953)
‑ În anul 1975 a venit la Armătura de la Minerul Baia Mare, foarte tehnic, pase 

bune, este zălăuan, fost junior al echipei de la poalele Meseşului. Acesta a decedat 
din păcate în anul 2014.

 Rezerve: Portar: Faierstein Francisc, Uijvarosi Vasile, Gheorghe Miclea, Ioan 
Chiş, Terheş ( Spicu), Paul Petrean

Antrenor: Karoly Kalina
‑ Un antrenor de „modă veche”, fost antrenor la Constructorul Satu‑Mare 

, Someşul Satu‑Mare. Era un tip impulsiv cu nerv, ştia să‑şi impună cuvântul. A 
mai antrenat prin Ungaria, el stabilindu‑se acolo. A trecut în nefiinţă cu câţiva ani 
în urmă.

Preşedinte: Pompiliu Tămaş 
‑ Director al fabricii Armătura, un iubitor al fotbalului, acesta se implica si 

se asigura că jucătorii nu duc lipsă de nimic. Provine din Satu‑Mare, iar acesta era 
nelipsit de la meciuri. Era prezent si mereu alături de echipă şi de fotbaliştii săi. 

Golgeterii sezonului pentru Armătura Zalău:
1. Andrei Vaida – 19 goluri
2. Ioan Fabian – 14 goluri
3. Alexandru Muntean – 10 goluri

Sportul Sălăjean, 26 august 2016
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Iulia Cliţan, „prinţesa” de pe tatami: 

„Comoditatea este principalul 
motiv pentru care mulţi tineri 

refuză să practice sportul”

Iulia Cliţan a devenit în 2015, în premieră, cea mai mai bună sportivă a 
Sălajului în clasamentul probelor neolimpice. Karateka legitimată la CS Terra Kid 
Zalău şi‑a depăşit antrenorul, pe Călin Marincaş, despre care spune că a fost şi 
rămâne modelul ei în cariera sportivă. Campionatul Mondial de Karate Fudokan, 
desfăşurat la finalul anului trecut, la Belgrad, a fost competiţia care i‑a adus Iuliei 
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Cliţan patru medalii de aur. Deţine centura neagră de cinci ani, iar primul sport pe 
care l‑a practicat a fost baletul.

Cvadrupla campioană mondială la karate s‑a remarcat nu doar pe tatami, ci 
şi la concursul organizat anul trecut de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
(DJST) Sălaj, „Miss şi Mister Sportiv”, câştigând locul întâi la categoria Miss.

Studentă în anul doi atât la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, cât 
şi la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universităţii „Babeş‑Bolyai” 
Cluj‑Napoca, Iulia Cliţan speră să egaleze în acest an performanţele realizate în 
2015, chiar dacă începând din 2016, va evolua la categoria seniori.

Reporter: Anul 2015 a fost cel mai bun al tău din carieră. Care a fost cheia succesului?
Iulia Cliţan: Cred că succesul ţine de oamenii care te susţin. Singură, ar fi 

fost imposibil să am un asemenea palmares. Am muncit mult, am rămas concen‑
trată pe ce am avut de facut şi restul a venit de la sine.

Rep.: Ai reuşit chiar să‑ţi depăşeşti profesorul în clasamentul celor mai buni sportivi ai ju‑
deţului. Cum ai primit vestea că vei deveni, în premieră, sportiva anului în probele neolimpice?

I.C.: Călin Marincaş s‑a ocupat de perfecţionarea fiecărui detaliu din probele 
pe care le‑am pregătit pentru concurs. El a fost accidentat la genunchi în 2015, nu 
a participat la câteva competiţii, asa că s‑a axat total pe pregatirea noastră. La finalul 
anului trecut, mi‑a spus că e mândru de mine şi asta înseamnă mai mult decât orice 
clasament.

Rep.: Te‑am contactat într‑o perioadă destul de încărcată pentru tine, în sesiune. Cum 
reuşeşti să faci faţă pe două frunturi: şcoală şi sport de performanţă?

I.C.: Da, momentan sunt în sesiune. Studiez la două facultăţi‑Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport şi Facultatea de Studii Europene din cadrul Universităţii 
„Babeş‑Bolyai” Cluj‑Napoca. La mbele facultăţi sunt în anul doi, aşa că, de fiecare 
dată mă pregătesc pentru două sesiuni. Antrenamentele sunt de obicei seara şi du‑
rează o oră şi jumătate, nu ma încurcă, mă relaxează.

Rep.: De ce karate? În Zalău sunt multe alte sporturi pe care le‑ai fi putut alege, fiindcă 
ai calităţi foarte bune.

I.C.: Când eram la cămin, făceam balet, apoi dans modern. La dansuri, aveam 
o colega care facea şi karate, Raluca Nicolae, care a jucat handbal la grupele de 
junioare de la CSS Zalău, iar acum joacă handbal la o echipa mixtă „United” din 
Cluj‑Napoca. Suntem, în continuare, prietene şi colege la Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport. Am vrut să vad şi eu cum e la karate, eram curioasă de acest sport. 
O perioadă de timp am făcut şi dansuri şi karate, după care, părinţii mei au zis că 
trebuie să aleg numai un sport, iar eu am ales să practic karate încă de când aveam 
şase ani.

Rep.: Cât de mult a însemnat aportul antrenorului Călin Marincaş în rezultatele tale?
I.C.: Foarte mult! Nici nu am cuvinte să explic cum sau cât de mult m‑a 

ajutat Călin. Eu am mare încredere în calităţile lui şi, totodată, îl admir pentru ceea 
ce este, adică un antrenor desăvârşit. Perseverenţa lui şi atenţia care o dă fiecărui 
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exerciţiu mă face să nu îmi pierd atenţia şi concentrarea în timpul antrenamentelor 
şi competiţiilor. Călin este tot timpul alături de noi, ne încurajează şi ne dă ultimele 
sfaturi chiar şi înainte de a intra pe tatami.

Rep.: Dar aportul familiei, cât a contat?
I.C.: Sunt foarte recunoscatoare părinţilor mei! Ei mă susţin atât financiar, cât 

şi moral. Cred că ei au emoţii mai mari decât mine când intru în competiţie, dar 
sunt tot timpul prezenţi şi mă susţin, iar pentru acest lucru ţin să le multumesc din 
suflet pentru tot efortul pe care îl depun.

Rep.: La ce vârstă ai participat şi cum a fost prima competiţie internaţională?
I.C.: Prima competiţie internaţională la care am participat a fost Campionatul 

European din Cehia, desfăşurat în 2004. Atunci am cucerit primul meu titlu de 
campioană europeană la kata individual şi la kata echipe.

Rep.: Care este modelul tău după care te‑ai ghidat în viaţa sportivă?
I.C.: Poate, mulţi vor fi surprinşi, dar modelul meu în cariera sportivă a fost 

şi rămâne Călin Marincaş. El era modelul meu şi când aveam şase ani, şi acum! Îl 
admir pentru devotamentul lui faţă de sport, pentru ambiţia lui şi pentru dedicarea 
lui faţă de sportivii pe care îi antrenează. Dovada acestor calităţi se află în zecile de 
medalii pe care le‑a câştigat. Când eram copil, am văzut că are multe medalii şi am 
crezut că este imposibil ca altcineva să ajungă la un număr atât mare. Cu timpul, 
m‑a învăţat şi pe mine cum să muncesc şi cum să câştig.

Rep.: De la ce vârstă deţii centura neagră?
I.C.: Am obţinut centura neagră în 2011, la un concurs organizat în Hunedoara. 

Am susţinut examenul în prezenţa lui Sensei Dan Stuparu. A fost un om deosebit. 
Dumnezeu să‑l ierte şi să‑l odihnească în pace. Sunt mândră că am fost examinată 
de cel care a fost fondatorul Federaţiei Române de Karate Tradiţional.

Rep.: Vei trece la categoria seniori, unde pretenţiile vor fi mult mai mari. Vei reuşi să faci 
faţă adversarilor încă din primul an?

I.C.: Da, acesta este primul an la seniori şi sper să mă ridic la nivelul acestei 
categorii. O să mă antrenez la fel de bine cum am făcut‑o în anii anteriori şi sunt 
convinsă că voi face faţă şi la seniori. Din punctul meu de vedere, cel mai mult con‑
tează cum te pregăteşti pentru o competiţie, indiferent de categoria la care urmează 
să concurezi.

Rep.: Pe cât eşti de ambiţioa să pe tatami, pe atât de elegantă ai fost anul trecut la 
acel concurs de Miss şi Mister Sportiv. Ai întâmpinat vreodată probleme la petreci din acest 
punct de vedere? Ai fost nevoită să le „dezvălui” băieţilor din procedeele pe care le‑ai învăţat la 
antrenamente?

I.C.: Nu, niciodată! Nici nu stiu cum aş reactiona, nu am fost pusă în situaţia 
asta niciodată. La petreceri, merg alături de prietenul Raul Silaghi, şi, având în ve‑
dere acest lucru, nu se pune problema să‑mi facă alţi băieţi „curte”.

Rep.: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sălaj a alcătuit şi în acest an două 
clasamente pentru cei mai buni sportivi din judeţ. Este mai bine pentru sportivi că s‑a trecut 
la două clasamente sau ar fi trebuit să rămână doar unul, cum era până în urmă cu trei ani?
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I.C.: Sincer, nu este domeniul meu de activitatea şi nu ar trebui să îmi spun 
părerea dar, deşi practicăm un sport neolimpic, noi, karateka de la CS TerraKid 
Zalău, am fost tot timpul între primii zece sportivi ai judeţului. Cu două clasamen‑
te, sunt premiaţi mai mulţi sportivi, iar premiul primit la finalul anului, ar putea 
da cuiva un feedback pozitiv, motivaţia necesară pentru a urca tot mai sus, pentru 
a lupta mai mult. Există şi aspecte pozitive, dar şi negative, depinde de cei de la 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret cum privesc lucrurile.

Rep.: Cum comentezi aportul pe care‑l au autorităţilor publice locale pentru artele 
marţiale?

I.C.: Este un domeniu la care, cred că ar putea răspunde mult mai bine tatăl 
meu (Remus Cliţan, preşedinte CS Terra Kid, n.r.). Însă, ştiu că Primaria Zalău 
alocă anual, în baza unui proiect de finanţare, o anumită suma de bani din buget 
destinat activităţilor şi competiţiilor sportive. Această finanţare se face şi în funcţie 
de numărul de competiţii la care suntem calificaţi. Bineînţeles că, suma alocată nu 
acoperă cheltuielile aferente anului competitional, dar, avem sponsori care ne sus‑
ţin în permanenţă, promovând artele marţiale, fapt pentru care vreau să mulţumesc 
pe această cale atât Primăriei, cât şi sponsorilor noştri.

Rep.: Faci parte din noua generaţie de sportivi şi, cu toate acestea, pentru tine sportul 
şi şcoala au fost şi rămân primordiale. Sunt, însă, tot mai mulţi tineri care refuză categoric să 
practice sportul. Ce crezi că‑i determină să ia o astfel de decizie?

I.C.: Din câte ştiu eu de la facultate, s‑au derulat în ultima perioadă foarte 
multe proiecte prin care se încearcă atragerea copiilor către sport. Din punctul meu 
de vedere, pe lângă calculator, telefon mobil, internet sau reţelele de socializare, 
intervine şi comoditatea. Este mai simplu să stai acasa, decât să mergi la sală să 
transpiri şi să îţi dai silinţa pentru ceea ce îţi propui să faci. Un sport trebuie să te 
atragă prin complexitatea lui, să te facă să înţelegi tot ce se întâmplă, dar trebuie să 
te atragă şi prin colectiv.

Rep.: Care sunt principalele calităţi pe care trebuie să le aibă un copil când intră într‑o 
sală unde se practică arte marţiale?

I.C.: Un copil trebuie să vină cu voie bună la sală, cu dorinţă şi energie. 
Calităţile se formează prin antrenament. Cu cât se exersează mai mult, muşchii 
îşi creează automatisme specifice sportului pe care îl aleg tinerii. Alături de noi, au 
venit la sala şi copii cu vârsta de numai 4 ani, dar le‑a plăcut ceea ce făceau şi s‑au 
descurcat. Cei care au ales acest sport, vor învăţa să comunice mai bine, să relaţio‑
neze cu cei din jur, să fie mai ordonaţi, mai disciplinaţi şi mai relaxaţi.

Rep.: Care sunt preocupările tale în timpul liber?
I.C.: Îmi place mult să mă uit la filme. Ador şi shopping‑ul, iar cel mai des fac 

acest lucru când vin acasă, la Zalău, împreună cu mama mea. Internetul îl folosesc 
mai mult pentru a căuta anumite lucruri pe Google, foarte rar pentru a dialoga cu 
cineva.

Rep.: Ce‑ţi propui în 2016?
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I.C.: Anul 2015 a fost cel mai bun din carieră, aşa că, în acest an îmi propun 
să cuceresc acelaşi număr de medalii, chiar dacă voi participa la categoria de seniori. 
Îmi doresc enorm şi sper să fiu la înălţime pe toate planurile: sport, şcoală şi în re‑
laţia cu părinţii. Cred că cea mai importanta calitate a unui om este abilitatea de a‑şi 
menţine valorile dobândite în timp, indiferent ce s‑ar întâmpla în jurul său.

Magazin Sălăjean, 2 februarie 2016



Paula Todoran, atleta care a făcut ocolul 
Pământului de două ori: 

„Nemţii îşi schimbă maşinile dacă parcurg 
distanţa pe care eu am alergat‑o în timpul 

antrenamentelor şi la concursuri”

După retragerea din activitate a 
aruncătorului de greutate, Gheorghe 
Guşet, Paula Todoran a rămas singura 
sportivă cu care Sălajul se poate mândri 
în atletism la nivel de seniori. La Clubul 
Sportiv Municipal Zalău, unde este legi‑
timată Paula Todoran, activează şi Daniela 
Cîrlan, originară din Sibiu, dar aceasta îşi 
desfăşoară toată activitatea în oraşul natal. 
Cîrlan şi‑a îndeplinit baremul de calificare 
la Jocurile Olimpice din acest an, progra‑
mate la Rio de Janeiro, dar trebuie să‑şi 
reconfirme baremul. Şanse de a ajunge la 
Olimpiadă are şi Paula Todoran, iar prima 
cursă în care sportiva pregătită de Mirel 
Seişanu va încerca să‑şi îndeplinească ba‑
remul este Maratonul de la Sevilla, progra‑
mat duminică. Paula Todoran, care a parcurs peste 90.000 de kilometri în cei peste 
18 ani de atletism, a fost desemnată în ultimii ani cea mai bună sportivă a judeţului 
în probele olimpice.
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„Din luna decembrie, am început nişte etape dure de pregătire”

Reporter: Din nou, pe primul loc în topul celor mai buni sportivi din Sălaj. 
Eşti mulţumită de ce ai realizat în 2015?

Paula Todoran: Da, sunt mulţumită de îndeplinirea obiectivelor faţă de club, 
în special de faptul că am obţinut două titluri de campioană naţională la maraton şi se‑
mimaraton. Sunt mulţumită de prestaţia mea la Cupa Europei, în cursa de 10.000 de 
metri (locul 13, n.r.). Nu sunt mulţumită de cursele de maraton de la Campionatul 
Mondial şi Campionatul Balcanic de maraton dar, se pare că pentru un maraton reu‑
şit trebuie sa prinzi o zi în care să ai o stare perfectă. Voi căuta acea zi în 2016.

Rep.: 2016 este un an important pentru mulţi sportivi din România, la fel, şi pentru 
tine, care ai, în continuare, şanse de a ajunge la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Ai un 
program special, pentru a putea realiza baremul de Olimpiadă?

P.T.: Încă din decembrie 2015, am început nişte etape dure de pregătire. Am 
un volum mare de alergare la intensităţi apropiate de cele cerute pentru parcurge‑
rea maratonului sub două ore şi 45 minute. Am un program echilibrat de odihnă şi 
alimentaţie, dar şi o stare psihică bună.

Rep.: Pe lângă tine, în cadrul secţiei de atletism de la CSM Zalău se află şi Daniela 
Cîrlan, care va trebui să‑şi reconfirme baremul pentru a ajunge la Rio. Care este relaţie dintre 
tine şi atleta din Sibiu?

P.T.: Ca să vorbeşti despre o relaţie, cred că trebuie să ai întâlniri cu persoana 
respectivă, să ai comunicare. Eu mă văd cu Daniela Cîrlan de două ori într‑un an, 
ne salutăm respectos şi atunci o întreb în ce formă sportivă se află, cum îi merge 
pregătirea… În rest, o respect pentru munca pe care o depune în antrenament şi 
pentru faptul că se străduieşte să se menţină în fruntea alergătoarelor de distanţa 
lungă din România. Nu comentez unele intervenţii răutăcioase ale ei la adresa mea 
pe site‑urile de socializare, pentru că ştiu că sunt doar influenţele negative ale unor 
persoane care nu au altceva mai bun de făcut în lumea asta decât să‑şi alimenteze 
energiile interioare din conflicte, bârfe sau minciuni.

Rep.: Ai făcut vreodată un calcul cu distanţa pe care ai parcurs‑o până acum la antre‑
namente şi în timpul curselor?

P.T.: Peste 90.000 de kilometri. În 2017, voi trece peste o sută de mii de kilo‑
metri. Nemţii îşi schimbă maşinile dacă parcurg distanţa pe care eu am alergat‑o în 
timpul antrenamentelor şi la concursuri.

„Nu ştiu dacă sunt cel mai favorizat sportiv de la CSM Zalău”

Rep.: Se spune că eşti cel mai favorizat sportiv din cadrul Clubului Sportiv Municipal 
Zalău. Este adevărat?

P.T.: Nu ştiu… Ştiu doar că de câţiva ani, sunt cel mai bun sportiv al CSM‑ului 
şi că în cei 12 ani de când sunt legitimată la acest club, am câştigat peste 70 de me‑
dalii, că am reprezentat clubul şi municipiul Zalău la multe Campionate Mondiale, 
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Europene şi Balcanice. Dacă pentru toate acestea ar trebui să fiu puţin favorizată… 
înseamnă că merit să fiu. În orice domeniu, orice valoare este favorizată – în sensul 
bun al cuvântului.

Rep.: Anul trecut ai abandonat cursa de maraton din cadrul Campionatului Mondial. 
Ai întâmpinat, într‑adevăr, probleme de sănătate sau ai simţit că nu vei face faţă cursei până 
la final?

P.T.: Am spus‑o imediat după cursă, o mai spun şi acum, am avut o problemă 
de sănătate cu o săptămână înainte şi în timpul acesteia. Pregătirea pe care am fă‑
cut‑o a fost foarte bună şi cred că dacă nu aveam probleme cu stomacul, aş fi făcut 
o cursă reuşită.

Rep.: Anul trecut ai sărbătorit „majoratul” în atletism. Cum au fost pentru tine toţi 
aceşti 18 ani?

P.T.: Nişte ani încărcaţi, cu muncă, cu satisfacţii, uneori cu dezamăgiri, dar 
acestea au fost trecătoare. Nişte ani în care m‑am format profesional, mi‑am for‑
mat un caracter de care sunt mulţumită, mi‑am câştigat prin rezultate stima celor 
din jur şi deseori admiraţia lor. Nişte ani în care am încercat mereu să mă autode‑
păşesc şi să‑mi stabilesc recorduri personale remarcabile.

Rep.: Care este cea mai importantă medalie pentru tine dintre cele obţinute în cei 18 
ani?

P.T.: Dacă mă gandesc bine, cred că medalia de aur castigată în 2010, la 
Campionatul Balcanic de Maraton, de la Kavarna, un rezultat care mi‑a dat încre‑
dere că aş putea deveni specialistă în proba de 42,195 kilometri, cea mai lungă probă 
de alergare din atletism.

Rep.: De câţiva ani eşti şi cadru didactic la Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” 
Zalău. Este greu să faci faţă pe două fronturi?

P.T.: Am câteva ore pe săptămână la Liceul cu Program Sportiv „Avram 
Iancu” Zalău, pentru a‑mi face ucenicia în această profesie şi pentru a putea parti‑
cipa la gradele didactice. Acele ore nu m‑au încurcat şi nici nu mă încurcă în a‑mi 
face programul de antrenament, chiar mă ajută în pregătirea psiho‑profesională şi 
mă scot puţin din monotonia pe care pregătirea de maraton şi‑o impune.

„Medicii nu ar trebui să le elibereze elevilor 
scutiri medicale pentru motive minore”

Rep.: Sunt mulţi elevi care vin cu scutiri medicale la orele de educaţie fizică şi sport?
P.T.: Eu predau la o clasă cu program sportiv, iar la clasele de profil din ca‑

drul LPS „Avram Iancu” Zalău, scutirile la orele de sport sunt doar în situatii de 
excepţie (accidentări sau viroze). Am auzit, însă, că la nivel naţional, numărul 
scutirilor la orele de sport a crescut într‑un mod alarmant în ultimi ani şi cred 
că este o mare greşeală a medicilo. Ei nu ar trebui să le elibereze elevilor scutiri 
de pentru motive minore, adică să încurajeze lipsa de mişcare şi comoditatea.

Rep.: Ce ar trebui făcut pentru a‑i atrage pe copii, din nou, spre mişcare?
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P.T.: Principalele cauze care au dus la un interes scăzut din partea copiilor 
pentru mişcare sunt: invadarea vieţii noastre cu mijloace electronice de toate 
tipurile, lipsa conştientizării elevilor şi a părinţilor acestora cu privire la benefi‑
ciile mişcării şi activităţilor sportive de orice fel şi inexistenţa unor spaţii adec‑
vate şi primitoare, unde să se poată practica sportul. Cred că prin organizarea 
cât mai multor întreceri sportive, prin informarea în masă a efectelor pozitive 
ale practicării sportului şi prin promovarea sistematică a celor ce practică cu 
succes sportul, vom putea insufla tinerilor dorinţa de recreere prin mişcare sau 
de practicare a sportului de performanţă.

Rep.: Dacă nu ar fi fost atletismul, ce alt sport crezi că ţi s‑ar fi potrivit?
P.T.: Poate, nimic altceva. Aşa a fost să fie – atletismul. Prin constituţia 

mea, prin ambiţia fără egal, am fost făcută pentru atletism. Primii paşi în atle‑
tism i‑am făcut la şcoala din Românaşi, cu profesorul Coblişan Cosma, apoi, 
în clasa a VI‑a am fost descoperită de profesorul Mirel Seişanu, cel cu care mă 
pregătesc şi în prezent. El este omul care mi‑a insuflat dragostea pentru atle‑
tism, cel care mi‑a şlefuit personalitatea sportivă şi care mi‑a insuflat plecarea 
înspre valorile vieţii: respectul, demnitatea, modestia şi înţelepciunea.

Se pregăteşte în condiţii improprii

Rep.: În ultimii ani, atleţii din Zalău s‑au confruntat cu reale probleme din punct 
de vedere al condiţiilor de pregătire. Chiar zilele trecute, te‑am văzut alergând pe mocirla 
de pe Stadionul Municipal, pentru că zgură nu mai poate fi numită. Se mai poate vorbi în 
aceste condiţii despre performanţă şi despre trasarea unor obiective în competiţiile naţionale 
şi internaţionale?

P.T.: Da, se mai poate vorbi… Însă, trebuie să depui eforturi duble şi să 
ai o ambiţie mult mai mare pentru a ajunge la obiectivul propus. Din cauza 
condiţiilor proaste de pregătire, pot să apară accidentări nedorite şi este păcat 
de toate eforturile tale pentru îndeplinirea obiectivelor propuse sau pentru îm‑
plinirea visurilor tale.

Rep.: Starea de sănătate este cel mai important factor în viaţa unui sportiv de per‑
formanţă. Ai fost vreodată la un pas de a pune punct sportului de performanţă din cauza 
accidentărilor?

P.T.: Din moment ce sunt înaintea Jocurilor Olimpice din 2016 şi cu o 
dorinţă arzătoare de a alerga un maraton, înseamnă că toate accidentările şi alte 
probleme de sănătate avute în anii anteriori, le‑am depăşit. Nu am avut nici‑
odată gândul de a renunţa la performanţă, pentru că sportul te învaţă cum să 
depăşeşti toate obstacolele şi greutăţile apărute în calea ta.

Rep.: Cum vezi viitorul atletismului sălăjean?
P.T.: Atâta timp cât la Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău şi 

la Clubul Sportiv Şcolar sunt încă oameni pasionaţi şi inimoşi, care descoperă 
an de an talente în atletism, şi dacă vor ştii şi vor putea să îndrume acele talente 
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spre Clubul Sportiv Municipal Zalău, cred că atletismul sălăjean mai are ceva 
de spus în viitor.

Rep.: Ce îţi propui în următorii ani?
P.T.: Multe… ca orice om. În primul rând, împlinirea pe plan personal şi 

profesional. Apoi, să alerg cât mai mult şi cât mai bine, să reprezint încă mulţi 
ani Sălajul şi România la cât mai multe Campionate Mondiale, Europene şi 
Balcanice.

Rep.: Putem vorbi de ultimul „tren” în ceea ce priveşte calificarea la o ediţie a 
Jocurilor Olimpice?

P.T.: Nu, fiindcă mai am multe de spus în atletismul românesc şi interna‑
ţional. Este adevărat că îmi doresc foarte mult să ajung la Rio, iar prima şansă 
de a obţine baremul o am chiar la finalul acestei săptămâni, la Maratonul de la 
Sevilla.

Magazin Sălăjean, 17 februarie 2016

 

Sportul românesc, un pugilist 
aproape de KO

„Sportul e un mod de viaţă”, spunea premierul Dacian Cioloş într‑una din 
zilele trecute, încercând , probabil, să facă uitat rezultatul dezamăgitor pe care 
România l‑a înregistrat în acest an la Jocurile Olimpice. Am luat patru amărâte 
de medalii, pentru că a cincea s‑ar putea să o pierdem, un bilanţ catastrofal. 
Spunem că iubim sportul, că ne interesează de copiii noştri, la fel spun şi mai 
marii Comitetului Olimpic şi Sportiv Român sau ai Ministerului Tineretului 
şi Sportului, însă, parcă nimeni nu vrea să facă nimic pentru a îmbunătăţii situ‑
aţia acestui sistem care, de la un an la altul devine tot mai mizer. Ne‑am făcut 
de râs la Rio încă din primele zile, când sportivii şi antrenorii au constatat că 
echipamentul este unul contrafăcut, însă unul pe care COSR a „virat” bani 
grei, ca pentru unul original. Sportivilor li s‑a părut ciudat încă din momentul 
în care au constatat că etichetele interioare, cele albe, de pe tricouri, care sunt 
cusute şi pe care sunt trecute firma şi ţara producătoare, au fost tăiate. În loc de 
numele firmei italiene Kappa, pe etichete era trecut numele unei alte companii 
de haine, Sol’s Europe din Franţa. Este strigător la cer că astfel de mârşăvii au 
loc chiar şi la cel mai mare nivel al sportului, iar cu astfel de hoţii, ne întrebăm 
cum să le mai cerem copiilor noştri sau tinerilor de pe stradă să practice sportul. 
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Sportivii au fost trimişi la Rio ca nişte soldaţi aruncaţi în luptă fără armă şi scut. 
Paula Todoran, reprezentanta Sălajului, a plecat spre Brazilia în data de 8 au‑
gust, cu toate că, iniţial, fusese anunţată că va pleca cu şapte zile mai devreme. A 
avut doar câteva zile la dispoziţie pentru a se acomoda cu clima şi cu toţi ceilalţi 
factori extrem de importanţi pentru un maratonist. Federaţia de Atletism nu a 
susţinut‑o în pregătire, la fel cum s‑a întâmplat şi în cazul Danielei Cîrlan, o 
altă sportivă legitimată la CSM Zalău, dar cu toţii aşteptau rezultate notabile.

Aruncăm cu pietre în sportivi şi antrenori pentru rezultatele modeste ob‑
ţinute de sportivii noştri la Rio, când, de fapt, principala problemă o reprezintă 
sistemul defectuos din România şi mafia care îşi înfinge tot mai mult „ten‑
taculele” până şi în domeniul sportului. Au fost federaţii care nu au susţinut 
aproape deloc sportivii în pregătire, iar unii preşedinţi chiar au avut curajul să 
afirme: „păi ce vreţi mai mult, doar nu aveţi obiectiv de medalie”.

Sportul românesc a ajuns într‑un moment zero, un în care este nevoie de 
o schimbare majoră, începând de la mentalitate. Trebuie pus accentul pe spor‑
tul şcolar, pe sportul de masă, abia apoi să avem pretenţii ca sportivii noştri să 
aspire la medalii într‑o competiţie europeană sau mondială.

Atâta timp cât la şcoală, copiilor li se predă matematică, română sau orice 
altă materie în afară de educaţie fizică, părinţilor le va fi greu să‑i convingă aca‑
să cât de importantă şi benefică este mişcarea. Tinerii văd că sportul românesc 
devine de la un an la altul un pom de pe care cad fructele înainte ca ele să fie 
coapte, iar în aceste condiţii, nu ne putem mira că încet, încet, dispare şi ultima 
fărâmă de dorinţă şi voinţă.

Magazin Sălăjean, 2 septembrie 2016
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Cronica unui eşec previzibil

De zile bune, zălăuanii nu mai contenesc să vorbească despre eșecul poli‑
tic absolut al fostului primar liberal Radu Căpîlnaşiu. Cu toate că o să dau oca‑
zia unor interpretări, vă mărturisesc că în opinia mea liderul liberalilor sălăjeni a 
fost cel mai carismatic personaj politic pe care l‑au avut liberalii din județul nos‑
tru, lucrul acesta contribuind, decisiv de‑a lungul anilor, la alegerea lui ca primar. 
Contribuţia celorlalţi liberali cred că a fost una modestă, prezenţa carismatică a 
liderului fiind cea care a făcut diferenţa. Nu am să fac o analiză a personalităţii 
lui Radu Căpîlnaşiu, deoarece nestatornicia, imprevizibilitatea și naivitatea de 
care a dat dovadă de nenumărate ori l‑ar bulversa și pe cel mai versat psiholog. 
Lipsit de cel mai elementar filtru în alegerea partenerilor de drum, Radu Căpîlnaşiu 
s‑a înconjurat de fel de fel de filozofi de cartier, considerând fără temei că va pu‑
tea controla cu ușurință menajeria, însă lucrurile au stat cu totul altfel. Asocierea 
liderului liberal cu astfel de linguşitori ce nu au nici o legătură cu liberalismul l‑a 
costat enorm, probabil chiar cariera politică. Lipsa liberalilor autentici dispăruți 
și retrași datorită vârstei, dar mai ales a nemulţumirilor, poate constitui o scuză 
pentru acest eşec răsunător, însă războiul intern s‑a desfășurat pe fondul dicto‑
nului „noi şi nimeni altcineva”. În tot acest timp, preocupat până la disperare de 
mulțumirea obligatorie a tuturor lipitorilor de tot felul, Radu Căpîlnaşiu a scăpat 
din vedere esenţa liberalismului. Prin urmare, lăudat şi aplaudat de tot anturajul, a 
pierdut interfața cu realitatea. La nivel de PNL Zalău, puţină lume ştia cine e lider. 
De fapt, nici nu conta. Contau laudele necontenite la adresa primarului. În acest 
mod, camarila se credea pe cai mari, sfida pe toată lumea, deţinea adevărul adevărat. 
Iată câteva succinte stări de fapt ce indicau fără dubii apropierea eşecului. Ceea ce 
liberalii o considerau o victorie politică normală în Zalău, s‑a transformat într‑un 
eșec lamentabil. Dar drama liberalilor nu se încheie aici. Un gest de normalitate era 
ca a doua zi după alegeri să avem parte de demisii, cenuşă în cap şi scuze cu duiu‑
mul. Dar liberalii nu sunt liberali dacă nu îşi dau în petec până la capăt. Ciurucurile 
promovate printre spații verzi, cărămizi și sucuri carbogazoase şi‑au spus că nu 
e nicio problemă cu pierderea Primăriei, prin urmare nu îşi dă nimeni demisia. 
Co‑preşedinţii sunt mulţumiţi, şefii de la municipiu au cules doar lauri, iar ceilalţi 
şefuleţi se pregătesc de concediu. Aşa arată simbolurile și valorile liberale sălăjene, 
un fel de corcituri ce se visează câini de rasă.

Magazin Sălăjean, 21 iunie 2016
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Meleaguri româneşti condamnate

Nu de multă vreme, ministrul Curaj de la Învăţământ (care, între noi 
fie vorba, n‑a prea avut mult curaj) a fost demis. Nici o noutate până aici, ţara 
aceasta a mai avut enşpe miniştri demişi, majoritatea neavând ce căuta pe aco‑
lo. L‑am auzit lăudându‑şi mandatul şi singurul lucru bun de remarcat e că la 
toamnă toţi elevii vor avea manuale. Bună şi asta! Eu aş reţine altceva din man‑
datul ministrului Curaj: mărirea numărului de ore pe care le vor avea elevii. O 
monstruozitate! Un elev de liceu are aproximativ 6‑7 ore pe zi, la care se adau‑
gă alte 4‑5 ore de făcut teme şi studiu. Un fel de sclavagism modern şcolar. 
Concluzia mea e că şcoala a ajuns doar a profesorilor, nu a elevilor. La atâtea ore, 
trebuie o armată de profesori. Ei, inspectorii şcolari, cei din minister şi alţi deştepţi 
ai neamului ridică nivelul cerinţelor şcolare pe culmi nebanuite. Rezultatul? O 
treime din absolvenţii de liceu nu merg la Bacalaureat, iar altă treime nu îl pro‑
movează. Totuşi, ca să fim români autentici, ne lăudăm cu câţiva elevi ce obţin 
medalii la olimpiadele internaţionale, elevi ce oricum în final nu rămân în ţară. 
Urmează bocetul miortic: nu găsim meseriaşi calificaţi. Păi, unde să‑I găsim? Liceele 
pregătesc în multe ore (tot mai multe) tineri care până la urmă nu ştiu nimic. La 18 
ani ciclul educaţional ar trebui să se încheie pentru mulţi tineri, care să plece în via‑
ţă stăpânind o meserie şi în măsură să îşi câştige existenţa. Dar absolvenţii de licee 
ies de pe băncile acestora cu diplome în care apar titulaturi pompoase şi fără cunoş‑
tinţe despre o meserie. Şcolile de meserii au fost desfiinţate de un ministru pore‑
clit Abramburica, iar rezultatele reînfiinţării lor le vom vedea doar peste câţiva ani. 
Credeţi că va schimba ceva noul ministru? Da’ de unde! Vin alegeri‑
le, iar reforma din învăţământ va mai aştepta, aşa cum aşteaptă de 25 de ani. 
Profesorii vor dori salarii mai mari, bani nu există, se va ameninţa cu bloca‑
rea anului şcolar, cu greva şi alte chestii de sezon. Reforma mai poate aştepta. 
Elevii vor umbla în continuare cocoşaţi de ghiozdanele pline cu cărţi inutile, vor 
învăţa o sumedenie de chestii ce nu le vor fi folositoare niciodată. Cei mai răsăriţi 
vor lua calea străinătăţii, iar noi vom continua să ne lăudăm cu cei câţiva olimpici. 
Meleaguri româneşti condamnate la continuare. Pentru că nu avem încotro. Sau 
poate avem.

Magazin Sălăjean, 21 iulie 2016
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„‑ Mamă, ce e munca de jos?”

Face furori pe internet un filmuleţ realizat într‑o şcoală situată pe una din 
marile insule japoneze. Subiectul clipului nu este compus din detalii legate 
de procesul de învăţământ, în sine, imagini de la orele de curs sau interviuri 
cu profesorii. Filmul prezintă activitatea copiilor în pauze, dar mai ales în in‑
tervalul de timp dedicat exclusiv pregătirii mesei de prânz. De la ajutorul în 
bucătărie, până la repartizarea preparatelor pe clase şi curăţenia de după servirea 
mesei – „ospătari” fiind tot elevii. Copiii, începând cu cei foarte mici, se strâng 
în cerc (clasa de serviciu) iar şeful de echipă începe cu întrebările: V‑aţi spălat 
pe mâni? Sunteţi pregătiţi să facem un meniu gustos şi hrănitor? Ne oferim 
ajutorul bucătăreselor, la curăţatul legumelor, şi învăţăm şi un cântec? Toţii 
copiii dădeau afirmativ din cap şi râdeau, nerăbdători să poată începe treaba. 
Responsabilizarea acestora de către profesori şi părinţi este, acolo, un lucru 
firesc încă de la cele mai fragede vârste. Alături de bucătari, copiii participă la 
toate activitățile sau învață diferite operațiuni pe care bucătarii le efectuează în 
mod obișnuit la prepararea meniului zilnic, așezatul bucăţilor de peşte în tăvi, 
prepararea sosului, prepararea piureului de cartofi. Aceasta, în timp ce alţii pu‑
neau hrana în cutii metalice mari pe care era inscripţionat numărul clasei. La 
final, pentru că mâncau în clase, de la cel mai mic până la cel mai mare, curăţau, 
aranjau, pregăteau din nou clasa pentru orele de curs. Fiecare era conștient de 
rolul și importanța activității sale astfel încât indiferent de ceea ce făceau, copiii 
păreau niște oameni mari deghizați în pitici, care munceau cot la cot, cu o hăr‑
nicie și o bucurie molipsitoare.Totul era curățat, de la cutiile de carton folosite, 
pentru a le pune curate în sacii de reciclare, până la farfurii, bănci şi podele. 
Cu mâna, cu cârpa, şi mereu, fără excepţie, cu zâmbetul pe buze. Orice muncă 
sau activitate indiferent cât de neplăcută ar părea, trebuie să fie percepută de 
copii ca un lucru care le clădeşte caracterul, personalitatea, le formează  tăria şi 
independenţa, din acel moment  şi pentru prezent, dar mai ales pentru atunci 
când vor fi mari. Orice muncă pe care copiii o vor alege, sau orice muncă vor 
fi nevoiţi să facă, într‑un anumit moment sau perioadă din viaţă, nu va fi pri‑
mită cu ostilitate, cu teamă sau repulsie, dacă „terenul” a fost atent pregătit încă 
din primii ani de grădiniţă şi şcoală. Copiii noştri au tot mai puţine şanse la a 
învăţa, a înţelege şi a iubi orice activitate indiferent cât de neplăcută ar părea, 
mă refer la şansele oferite de sistemul nostru de învăţământ şi de societate. Iar 
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aceste şanse, ocazii, oportunităţi sau numiţi‑le cum doriţi, sunt oricum anihila‑
te aproape mereu şi ele, de tehnologie şi de „dărnicia” pe care o manifestăm în 
acest domeniu, atunci când vine vorba de copii. Prin telefoanele şi tabletele pe 
care le facem cadou cu bucurie şi seninătate,un gest care sigur, își are doza lui 
de justificare și normalitate, sau prin timpul, tot mai generos, pe care îl oferim 
copiilor în mediul virtual, prin faptul că le încarcerăm privirea şi le focusăm 
atenţia, în mod inconştient, spre lucruri venite doar pe cale virtuală, sintetice, 
lipsite de multe ori de valoare și consistenţă. Evident că nu mai există şi nici 
nu ar fi normal să nu existe timp pentru gadgeturi, pentru internet, pentru 
tabletă. Lucrurile sunt într‑o continuă schimbare, tehnologia trece adesea pe 
lângă noi iar copiii, sigur, trebuie să ţină şi ei pasul, pentru că altfel nu se poate. 
Este vorba doar de proporţii aici. De timp, de îngăduinţă, de a diferenţia ceea 
ce e necesar, util şi ceea ce devine, dincolo de acestea, nociv şi excesiv. Şansa 
de a învăţa ceva care mai târziu să le ofere independenţă, ieşirea din situaţii‑li‑
mită sau rezolvări la cele mai neaşteptate probleme stă în mâinile noastre, în 
răbdarea de care trebuie să dăm dovadă şi voinţa noastră. Copiii trebuie să ia 
contact, până nu sunt acaparaţi complet în mrejele mediului online, cu obiecte. 
Cu lucruri. Cu forme şi trăiri pe „viu”. Un copil care va fi antrenat în activităţi 
aşa‑zis „mature” va căpăta încredere în el, va păşi cu siguranţă şi naturaleţe în 
orice mediu, indiferent cât de apăsător sau neospitalier ar fi el. Copiii au nevoie 
de şansa (pentru că toate acestea au fost astăzi transformate în „şanse”) de a ști 
să spele o pereche de ciorăpei, să curețe masa și vasul în care au mâncat, locul 
pe care l‑au murdărit cu sau fără voia lor, de a frământa o bucată de cocă şi a şti 
ce se întâmplă cu ea şi de ce trebuie frământată şi pusă în cuptor. De a bate un 
cui, de a repara un obiect, pentru a‑l putea preţui mai mult şi a‑l folosi cu mai 
mare grijă, pe viitor. Oferiţi‑le nu doar din timpul vostru, pentru că nu este 
suficient acest „sacrificiu”; oferiţi‑le ceea ce părinţii şi bunicii v‑au oferit vouă, 
cândva, – şansa de a învăţa ORICE, de a şti câte puţin din toate, de a fi stăpân pe 
situații, pe lucru şi lucruri şi a nu le lăsa pe ele să vă stăpânească. Copiii trebuie, 
poate mai mult ca oricând, să afle şi să înţeleagă faptul că orice muncă este una 
prețioasă și că ea, oricât de banală sau neînsemnată pare, are valoare și face din‑
tr‑un om simplu, un nobil. Că nu există „munca de jos” şi că cei care folosesc 
acest termen au uitat, probabil că şi datorită acestor munci sau meserii, locul lor 
de muncă, de „sus”, există. Copiii au nevoie de activităţi pe care şcoala noastră 
le‑a uitat sau le‑a lăsat să se piardă. Iar dacă noi nu avem o şcoală aşa cum am 
văzut în filmuleţul cu micuţii din arhipeleagul nipon, putem să facem o mică 
„Japonie” acasă la noi, sau de ce nu, o „Românie” după imaginația fiecăruia. 
Unde copilul, într‑o secundă, ar descoperi atâtea lucruri frumoase şi ar reali‑
za că statul cu ochii în telefon mai tot timpul, nu este nici pe departe cel mai 
frumos, relaxant şi util lucru pe care credea că îl face. Cu mic, cu mare, mâini 
mai experimentate şi mânuţe curioase, să le punem pe orice alt lucru decât pe 
telefoane sau tablete. Poate reparăm o jucărie ori un sertar defect, schimbăm 
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culoarea unui perete sau poate facem nişte biscuiţi fără E‑uri, cu ajutorul co‑
piilor? Iar dacă le‑ați făcut, mulți dintre voi, deja, sunt atâtea altele noi care 
așteaptă să fie cunoscute, înțelese și apreciate de cei mici, prin contribuția lor. 
Nu uitaţi să le spuneţi copiilor şi nepoţilor, mereu, că nu există nicăieri în 
această lume „munca de jos”, iar dacă undeva această expresie, să fugă cât văd 
cu ochii de persoana care a grăit‑o. Nu uitaţi să le amintiţi că orice meserie este 
cât se poate de importantă. Că orice om, fie că ţine în mână o mătură, o lopată, 
o bucată de cărbune, un stilou ori un bisturiu, este un om important şi valoros. 
Iar fără munca lui, indiferent care ar fi aceea, viaţa celorlalţi ar fi mai săracă, mai 
grea, sau pur şi simplu nu ar fi posibilă.

Magazin Sălăjean, 12 februarie 2016



Umilinţa, ca ultimă decoraţie

Nesimţirea politică este, de departe, una dintre cele mai agresive forme ale 
acestei trăsături urâte de caracter şi cea care atrage consecinţe dintre cele mai 
dramatice la nivel de mase. Dacă pensionarii şi copiii – cele mai vulnerabile ca‑
tegorii sociale – reprezintă, aproape mereu, ciuca bătăilor celor care ne conduc, 
iată că o nouă categorie, una fără de care nici ei, elementele ignorante pe două 
picioare, şi nici noi, cei mulţi, poate că nici nu am fi existat astăzi, aici. Este vorba 
despre veteranii de război, eroii în viaţă pe care unii îi numesc, fără exagerare, 
ultimii „îngeri păzitori” ai ţării. Oameni ajunşi la o vârstă venerabilă, chinuiţi 
oricum de nevoi şi boli sau de câte un glonţ ori o schijă, rămase de decenii prin 
oasele lor. Una din marile aberaţii emanante de capii guvernelor trecute şi clica 
de politicieni din culise, este faptul că un veteran de război care a apărat ţara 
cu arma în mână merită o indemnizaţie de doar 130 de lei, iar un participant 
(printre care şi nenumăraţii impostori) la Revoluţia din Decembrie 1989 a efec‑
tuat un sacrificiu ce valorează lunar peste 1.600 de lei. Asta în condiţiile în care 
mulţi dintre „revoluţionari” urlau şi făceau circ pe treptele instituţiilor statului 
pentru ca actul lor de „eroism” să fie cât mai vizibil. Că tot vorbim de Eroii 
Revoluţiei, oare câţi sunt, numai în Sălaj, cei care iau aceşti bani doar pentru că 
au fost prinşi de iureşul lupteiîn vreun birt, eventual beţi, ori pe străzile munici‑
piului? Discriminarea, deşi evidentă, nu a deranjat pe nimeni: veteranii primesc 
de 27 de ani nişte indemnizaţii de mizerie, iar pseudo‑revoluţionarii (nu‑i includ 
aici pe adevăraţii eroi) – cât mai multe favoruri. Nu vă scriu din cărţi, ci în totală 
cunoştinţă de cauză, pentru că am fost soldat la vremea respectivă şi am trecut 
de vreo zece ori pe lângă moarte, alături de colegii mei de arme, în haosul şi cele 
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întâmplate atunci, într‑o unitate militară de aviaţie, însă – ghinion – nu iau şi nu 
am cerut niciodată nici un ban pentru asta, nici eu şi nici cei alături de care am 
trăit cele mai grele zile şi nopţi din viaţa mea. Minciuna şi sfidarea, la pachet cu 
nesimţirea, vin însă tocmai din partea celor care au stat ascunşi pe sub mesele din 
bodegi sau prin Consiliile Judeţene ori Primării, iar acum împlinesc probabil un 
sfert de secol de când sug cu nesaţ din buzunarul nostru, bani nemeritaţi, bani 
mincinoşi, ruşinoşi, bani pentru ceva ce nu au făcut niciodată! Da, ei vă iau banii 
şi vouă şi celor care iată, astăzi ajung în abatorul legislativ şi pierd şi puţinul pe 
care îl aveau. Revenind la veterani, aflăm că nu mai este valabilă scutirea de impo‑
zit (un fâs, oricum) de care beneficiau până acum, un gest oricum minuscul, de 
recunoştinţă, infim în comparaţie cu sacrificiul lor uriaş, uitat, iată, de politicieni. 
Începând din 1 iunie, veteranii de război au început să primească somații de la 
administrațiiile fiscale prin care sunt înștiințați că trebuie să plătească impozite 
pentru casă, terenuri și mașini. Așa au aflat că, printr‑o Hotărâre de Guvern, 
soțiile lor sau rudele împreună cu care dețin proprietățile nu mai sunt scutiți de 
plata impozitelor. Ne faceţi de ruşine, şi neamul şi istoria şi conştiinţa, stimaţi 
conducători! Nu e vorba de bani, deşi fiecare leu contează pentru aceşti oameni, 
ci mai cu seamă de dispreţ şi desconsiderare, de suprimarea unui drept pe deplin 
meritat, avut până acum. Ignorându‑i şi batjocorindu‑i pe aceşti oameni, oricum 
puţini rămaşi în viaţă, vă bateţi joc de această ţară, de numele şi istoria ei, inclusiv 
de drapelul pe care îl tot pupaţi şi îl mângâiaţi ipocrit, ori de câte ori aveţi ocazia. 
Nimeni nu vă mai crede patriotismul, lacrima de crocodil şi promisiunile în faţa 
unor asemenea decizii! Una din zecile bătăi de joc care ating trupurile firave, dar 
mai ales sufletele unor oameni cărora le datorăm totul. Unde e preţuirea, stimaţi 
conducători? Respectul, cel mai înalt pe care aţi putea să‑l acordaţi vreodată în 
această viaţă, cuiva? Unde e recunoştinţa pentru faptul că astăzi trăiţi, vă creşteţi 
copiii şi nepoţii, câştigaţi bani cu roaba, trăiţi în lux nemeritat şi aveţi o putere 
pe care, iată, o folosiţi împotriva celor mai elementare norme de bun‑simţ şi 
respect? Sfidarea şi batjocura faţă de aceşti oameni cu chip de sfinţi au atins cote 
inimaginabile. Aş face, dacă aş avea o putere uriaşă, ca toţi cei care gândesc şi 
ticluiesc aceste legi de un absurd revoltător, să ia calea unui război adevărat sub 
bocanci şi să simtă, măcar o dată, ce înseamnă sacrificiul, nesomnul, foamea, 
dorul de casă, frica, frigul, şi cum arată moartea văzută zi şi noapte, cum pândeşte 
la câţiva milimetri distanţă de ochii tăi. Aş vrea să îi văd cu chiloţii tremurând pe 
ei, rugându‑se la cer să scape cu viaţă şi întregi, fără să le zboare creierii, o mână 
sau un picior; pentru că la război, domnilor, cam asta se întâmpla şi acum 70 de 
ani şi se întâmplă şi astăzi! Vestea bună vine însă tot pentru ei, aleşii naţiei. Aceea 
că, în doar câţiva ani, toţi veteranii noştri vor pleca pentru totdeauna de pe acest 
pământ! Bolnavi, săraci şi umiliţi până în ultima clipă a vieţii, se vor stinge şi nu 
vor mai încurca socotelile şi planurile nimănui. 

Magazin Sălăjean, 3 august 2016
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Pe genunchii bunicului

Nu există bucurie mai mare pentru un copil, fie el mic sau mai mare, de‑
cât să se arunce, hohotind de râs şi bucurie, în braţele bunicilor, odată ce va‑
canţa mare îşi intră pe deplin în drepturi. Noi, cei mari, privim cu nostalgie şi 
încercăm din răsputeri să retrăim emoţii de mult uitate, când şi noi, norocoşii 
Pământului de atunci, ne trăiam sub acelaşi Soare cel mai frumos capitol al 
vieţii. Cum e să fii copil astăzi? Atâta timp cât ai tăi nu te închid în colivia in‑
ternetului şi nu te hrănesc cu jocuri pe calculator, aplicaţii colorate pe mobil 
sau, mai rău, pseudo‑socializare pe facebook, copilăriile pot fi aproape la fel 
cum erau pe vremuri. Cerul e tot albastru, iarba tot verde iar praful şi cu apa 
murdăresc la fel tălpile.

Copilăria trebuie să rămână ceea ce este de fapt, să însemne şi să îşi pună 
amprenta sănătoasă, decisivă, pe trupul şi mintea oricărui copil. O copilărie 
furată şi dăruită ca o ofrandă absurdă, tehnologiilor, să se ocupe ele de ea, este 
una mutilată în mod deliberat. Nu se pierd multe, ci totul. Încrederea, sub 
toate formele ei, de la mersul desculţ prin iarbă, la capacitatea de a te urca, la 
propriu, într‑un copac, curajul şi tăria de a îndura durerea venită în urma unei 
lovituri sau zgârieturi, capacitatea de a‑ţi lua singur apărarea într‑un conflict, 
fie el şi pueril, aşa, ca între prieteni. Se pierde încrederea în capacitatea de a 
socializa pe viu, ochi în ochi, de a vorbi, şansa de a deveni comandant de oaste  
şi, mai târziu, lider. Pe lângă toate acestea, care sunt doar câteva din neajun‑
suri ce se transformă în consecinţe grave mai târziu, corpul nu va fi niciodată 
obişnuit şi pregătit pentru mai greu. Trupul unui copil, amorţit de fascinaţia 
internetului sau a jocurilor şi ţintuit cu orele într‑un scaun, reprezintă cel mai 
grav atentat pe care părinţii sau educatorii îl comit, fireşte, neluând în seamă 
avertismentele medicale şi consecinţele asupra copilăriei unui prunc. Copiii 
au nevoie în cea mai mare vacanţă de peste an, de aripi, de spaţiu, de verde. 
De soare şi apă, fie ea şi o băltoacă mică, sau un iaz cu apa până la brâu, acolo 
unde să se poată bălăci fără teamă. Copiii trebuie duşi pe cărări de pădure, pe 
dealuri, trebuie lăsaţi să mângâie pământul, grâul sau păsările din curte. Natura, 
prin comorile ei interminabile, reprezintă cel mai benefic şi frumos loc în care 
copiii pot petrece vacanţa – asta dacă părinţii doresc într‑adevăr ca cei mici sau 
măricei să fie în vacanţă şi nu pierduţi cu privirea într‑un ecran, ca într‑o apă 
tulbure şi înşelătoare. Dacă avem şi bunici, vorbim de Raiul pe Pământ. Nu 
toţi sunt privilegiaţi, nu toţi au, an de an, rezervat acest capitol de „cinci stele” 
al vieţii. Nimeni nu te aşteaptă şi nimeni, niciodată, nu te va aştepta, aşa cum 
o fac bunicii, atunci când eşti mic sau chiar mai mare! Pe genunchii bunicului, 
totul în jurul tău se schimbă. Poţi să zbori, să călătoreşti oriunde. Ai mereu o 
viaţă de rezervă, indiferent cine te răpune. Te poţi lupta cu balaurii sau poţi 
întâlni, norocos până peste cap, prinţese sau prinţi. Florile cresc până la cer, 
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vulturii coboară şi te iau, de jos, pe aripile lor, pentru a te purta peste castele, văi 
şi râpi adânci! Totul e posibil acolo, lângă ei. Bunicii nu vor avea poate să îţi dea 
mereu cel mai bun caşcaval sau felia subţire de salam delicios; parcă nici ouăle, 
de acolo, din cuibar, nu seamănă cu ceea ce ştii tu că înseamnă de fapt, „adevă‑
ratul” ou, care, în loc de gălbenuş ascunde în el o jucărie, dar… tot ce găseşti la 
ei, lângă ei şi mai ales prin ei, nu are egal în lumea asta! Copil fiind, nu ai cum 
să realizezi, să dimensionezi bucuria, imensul privilegiu măsurat în clipe, şi nu 
în veșnicii. Însă tu, ca părinte, dacă vrei să‑ţi revezi fericirea de odinioară, să o 
regăseşti în privirea copilului tău, ia‑l de mână şi fugi cu el oriunde poţi, doar 
să te asiguri că eşti departe de maşini, de zgomot, de telefoane şi laptopuri, de 
muzică proastă, treceri de pietoni sau aglomeraţie. Dacă ajungând undeva, vezi 
copiii muşcând dintr‑un codru de pâine, alergând desculţ şi râzând cu gura 
până la urechi, înseamnă că ai ajuns acolo unde trebuie, iar bucuria cea adevăra‑
tă poate să înceapă! Liber la alergat cu picioarele goale, la ţipat, la descoperit, la 
murdărit, la zgâriat, la colindat şi mâncat oricum şi orice, liber la tot ce vă poate 
face fericiţi, dragi copii, mai puternici şi mai încrezători în voi înşivă! Pentru 
acum, dar mai ales pentru mâine.

Magazin Sălăjean, 30 iunie 2016
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CălIn onICaş
Sportul Sălăjean

Nuntă în „familia” Sportul 
Sălăjean

Cel denumit „peniţa de aur” a presei sportive din Sălaj s‑a căsă‑
torit. După o idilă ce durează de aproape trei ani, Ionuţ Costinaş şi‑a 
unit destinele cu aleasa inimii sale, Bianca Ardelian. La nuntă au fost 
prezenţi colegi de breaslă, dar şi oameni de sport, în special arbitri, 
având în vedere că colegul nostru este unul dintre cavalerii fluierului 
cu experienţă din Sălaj

Ionuţ Costinaş (n. 14 
Februarie 1990) a devenit 
un nume în sportul din ju‑
deţul Sălaj, mai întâi ca arbi‑
tru de fotbal. Chiar dacă are 
doar 26 de ani, el are deja o 
vastă experienţă în fotbalul 
mic din judeţ, astfel că ‑ în 
cei aproape 10 ani de ac‑
tivitate ‑ Costinaş a oficiat 
aproape 400 de meciuri la 
juniori, Liga a V‑a şi Liga a 
IV‑a. În topurile realizate la final de an a fost de mai multe ori în clasamentul 
celor mai buni „cavaleri ai fluierului” din Liga a V‑a!

Între timp, Ionuţ s‑a remarcat şi în presa sportivă, astfel că în cei cinci ani 
de activitate a reuşit să îşi facă un nume în mass media scrisă, ca şi redactor 
la ziarul Sportul Sălăjean. Ca semn de recunoştinţă, la ultima ediţie a Galei 
Presei, pasionatul ziarist a primit o distincţie specială, adică o plachetă pentru 
„Peniţa de aur” a presei sportive din Sălaj de care este foarte mândru...

Tot mândru este Ionuţ Costinaş şi acum, când la finalul săptămânii trecu‑
te, el a făcut pasul cel mare din viaţă. Astfel, după o relaţie pasională cu Bianca 
Ardelian, colegul nostru s‑a căsătorit.

Sâmbătă dimineaţa, tinerii au trecut pragul sălii de cununii de la 
Primăria Zalău, unde au spus „DA” în faţa ofiţerului civil. Mai apoi, ei au 
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ajuns la Biserica „Sfânta Vineri”, împreună cu părinţii spirituali, este vorba 
despre Florin şi Mădălina Mureşan, respectiv Marius Belmega şi Adina 
Bara, pentru cununia religioasă.

Felicitările, masa şi dansul au avut loc la Colţ de Rai, un local plin de 
rafinament, amplasat într‑un cadru superb. Încet‑încet, cei aproximativ 230 de 
invitaţi şi‑au făcut prezenţa, dar nunta nu putea începe fără actorii principalii. 
Undeva după ora 14.30, tinerii însurăţei şi‑au făcut apariţia dintr‑o limuzină, 
închiriată special din Cluj‑Napoca, şi cheful putea să înceapă.

Să spunem că între invitaţi s‑au aflat mai multe persoane din lumea spor‑
tului, în special din fotbal. Colegii lui Ionuţ din lotul judeţean de arbitri nu 
puteau să îl lasă „singur” în aceste momente importante, astfel că lista de arbitri 
prezenţi a fost una stufoasă, iar în capul listei s‑a aflat chiar Gabriel Bârjac ‑ 
preşedintele Comisiei Judeţene de Arbitri Sălaj. 

Şirul a continuat cu arbitrii divizionari, adică Gabriel Almaş, Sergiu 
Corb, Bogdan Cozorici, Sergiu Duma şi Flaviu Seiche, dar şi cu arbitrii 
din lotul judeţean, este vorba de Roxana Botiş, Alexandru Turian, David 
Sacotă, Dan Mate, Alexandru Sabău, Marin Taloş, Bogdan Puşcaş, 
Fabian Rus şi Robert Goie. Acesta din urmă a fost însoţit de Andrada Pop, 
fosta jucătoare a echipei HC Zalău, care se află într‑o perioadă de refacere, ca 
urmare a unei intervenţii chirurgicale la genunchiul drept.

O prezenţă specială a fost cea a lui Tunyogi Janos, alias „Salomir”. Fost 
arbitru în Sălaj, acesta s‑a stabilit de ceva timp în Anglia, dar a ţinut neapărat 
să fie alături de „Costică” în aceste momente şi a dat o... fugă până acasă! Cum 
nunta fostului coleg de arbitraj a coincis cu ziua sa de naştere, Tunyogi a primit 
o dedicaţie specială de la formaţia Cosmin Chichişan, cea care a întreţinut 
atmosfera. Aceasta, cu atât mai mult cu cât şi Cosmin Chichişan a fost arbitru 
acum câţiva ani în colegiul Sălaj, iar unii dintre arbitrii prezenţi i‑au fost colegi! 
Cam aceeaşi situaţie a fost şi cu Călin Chichişan, cel care a fost DJ.

Chiar dacă dimineaţă fusese delegat ca observator la meciul de liga se‑
cundă dintre Olimpia Satu Mare şi Luceafărul Oradea, Daniel Sabou ‑ pre‑
şedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Sălaj ‑ a fost prezent împreună cu soţia 
sa, Adriana. Tot din lumea fotbalului au fost prezenţi portarul Gabriel Ispas 
(Luceafărul Valcău), Claudiu Mărcuş (Olimpic Bocşa), Bogdan Morar, fiul 
preşedintelui de la FC Zalău sau Alexandru Pop, jucător la echipa de mi‑
nifotbal Old Boys Info Plus.

Trebuie spus însă că şi colegii şi foşti colegi din presă au fost alături de 
Ionuţ Costinaş, iar lista a fost deschisă de Călin Onicaş ‑ managerul zia‑
rului Sportul Sălăjean ‑ şi de colegii şi foşti colegi de la ziar, adică Cristian 
Moldovan, Ciprian Riza, Robert Goie, Vlad Paşcalău, Monica Mare, 
Lavinia Surducan, Adrian Cherecheş, Ciprian Petran şi Monel Sabou.

Nu puteam trece de listele de invitaţi fără să menţionăm prezenţa fo‑
tomodelului Lavinia Muscan. Frumoasa zălăuancă are numeroase prezen‑
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tări la importante evenimente din ţară, dar şi din străinătate, de la prezentarea 
Miss România şi Gala Fotbalului Românesc până la Miss Model of the 
World, ce a avut loc în China! Deşi avea un program foarte încărcat, ea a făcut 
un efort fiind prezentă la eveniment.

Cu o aşa prezenţă, atmosfera nu putea fi decât încinsă şi invitaţii s‑au 
distrat până spre miezul nopţii, iar ultimii petrecăreţi au părăsit localul undeva 
spre ora 24.00. Trebuie spus că tradiţia cu furatul miresei a dispărut şi colegul 
nostru s‑a asigurat că jumătatea sa să fie prezentă împreună cu el pe scenă până 
la final.

Să nu uităm şi de momentul artistic realizat de o parte a Ansamblului 
folcloric „Porolissum”, gustat din plin de invitaţi.

„Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au acceptat invitaţia noastră şi 
au fost alături de noi în aceste momente unice pentru familia Costinaş. Cred că 
cu toţii s‑au simţit bine şi chiar vreau să îi mulţumesc în mod special prietenu‑
lui Cosmin Chichişan, cel care a reuşit să întreţină atmosfera”, ne‑a spus Ionuţ 
Costinaş.

Acum, noua familie îşi face deja bagajul pentru luna de miere, deoare‑
ce miercuri după‑amiaza Ionuţ şi Bianca Costinaş va pleca pe calea aerului 
către Spania, acolo unde îi aşteaptă un concediu de vis în Costa Brava, su‑
perba staţiune lângă Barcelona!

Nouă nu ne rămâne decât să le urăm tinerilor însurăţei „Casă de piatră, 
sănătate, bucurii şi numai împliniri!”. 

Sportul Sălăjean, 6 septembrie 2016



INTERVIU: Ionel Ciunt ‑ primarul Zalăului: 
„Gândul nostru este să câştigăm titlul cu Volei 

Municipal, iar ţinta noastră pe viitor este să 
avem şi o echipă de fotbal în Liga a II‑a” 

Într‑un interviu acordat ziarului Sportul Sălăjean, primarul 
Zalăului a vorbit despre sportul din municipiu, despre planurile de 
viitor, dar și despre proiectele pe care le are în vedere

Ionel Ciunt se află în scena politică a judeţului de ani buni şi chiar a de‑
ţinut mai multe funcţii importante, precum cea de prefect de Sălaj. În această 
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vară, el a câştigat alegerile locale din Zalău şi, cel puţin timp de patru ani, va 
ocupa fotoliul de primar al municipiului. Noua funcţie a lui Ionel Ciunt este 
una foarte importantă şi pentru sportul de masă şi de performanţă, cu atât mai 
mult cu cât autorităţile locale au devenit cel mai important finanţator al echi‑
pelor CS Volei Municipal şi FC Zalău, iar Primăria susţine mai multe cluburi 
pe baza unor proiecte. În plus, autorităţile administrează şi cele mai importan‑
te baze sportive de la poalele Meseşului, precum Stadionul Municipal, Sala 
Sporturilor sau terenurile de tenis. Chiar dacă nu este un om de sport, noul 
edil al Zalăului şi‑a anunţat încă de la început intenţiile de a susţine fenomenul 
sportiv. Prima „piatră de încercare” a avut‑o încă din primele zile ale manda‑
tului, când s‑a implicat decisiv la rezolvarea problemei de buget de la CS Volei 
Municipal, într‑un moment în care echipa de volei se afla într‑o situaţie critică. 
Acum, totul a revenit la normal şi vicecampioana României poate îndeplini 
visele iubitorilor sportului de la fileu, adică aducerea titlului naţional la Zalău!

Despre acest lucru, dar şi despre alte puncte importante ale sportului 
din municipiu, puteţi vedea într‑un amplu interviu realizat cu primarul Ionel 
Ciunt... 

Reporter: Pentru început, aş dori să vorbim despre echipa de volei, fi‑
nanţată de autorităţile locale. Domnule primar, cum vi se pare startul sezonului 
la Volei Municipal? 

Ionel Ciunt: Înainte de începerea campionatului am avut o întâlnire cu 
echipa, cu jucătorii şi antrenorii, la care a participat şi conducerea clubului. 
Ideea a fost că trebuie să strângem rândurile în sensul în care să avem rezul‑
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tatele cel puţin la nivelul celor din sezonul trecut. Părerea mea personală este 
că ‑ individual ‑ avem jucători mai buni decât în campionatul trecut. Acum 
depinde foarte mult de priceperea antrenorului, cum ştie să pună aceste valori 
împreună şi să facă într‑adevăr o echipă.

„Nu ascundem faptul că gândul nostru este să câştigăm campionatul”

Rep.: Sunteţi mulţumit de rezultatele obţinute în primele etape ? Ce credeţi că poate 
obţine Volei Municipal Zalău în acest sezon sau ‑ mai bine spus ‑ care sunt obiectivele 
pentru acest campionat?

I.C.: Sunt mulţumit de rezultatele obţinute în acest debut de campionat. 
Au trecut deja patru etape, iar rezultatele sunt încurajatoare, cu excepţia me‑
ciului de la Baia Mare, unde cred că puteam obţine toate punctele puse în joc. 
Acesta este sportul, iar niciun meci nu seamănă cu altul. Încă o dată, subliniez, 
cele patru meciuri sunt încurajatoare din punct de vedere a unei perspective 
de a obţine un rezultat bun în campionat. Referitor la obiectivul pe care l‑am 
discutat, acesta este cel puţin la nivelul campionatului trecut când am devenit 
vicecampioni. Discutăm de acelaşi buget, dar nu ascundem faptul că gândul 
nostru este să câştigăm campionatul. 

Rep.: În condiţiile în care ar fi nevoie de o creştere a bugetului ca să câştigăm titlul, 
credeţi că Primăria ar putea face încă un sacrificiu sau actualul buget ar fi suficient pentru 
un astfel de obiectiv? 

I.C.: Am aprobat deja bugetul pe un proiect, la care a participat clubul 
sportiv, conform legislaţiei existente. Mari inginerii nu prea mai trebuie să fa‑
cem pe partea financiară, dar în măsura în care nevoile clubului vor solicita 
modificarea bugetului, cred că s‑ar putea găsi o soluţie, în sensul de a creşte 
bugetul. Deocamdată discutăm de banii pe care i‑am alocat şi eu nu aş spune 
că sunt mulţi, aş spune că nu sunt puţini. Problema este că acea cotă de 10%, ce 
revine mediului de afaceri, se obţine mai greu. Însă, chiar înainte să începem 
campionatul, am avut o întâlnire cu mediul de afaceri, cu principalii actori din 
mediul de afaceri din municipiu. A fost o întâlnire de socializare, în care am 
prezentat şi rezultatele realizate, dar şi greutăţile pe care le‑am întâlnit în peri‑
oada scurtă de când am venit la Primărie. Chiar a existat şi riscul de desfiinţare 
al clubului şi le mulţumesc celor care au venit lângă echipă şi până la urmă am 
deblocat situaţia din punct de vedere financiar. 

Rep.: Anul trecut au fost unele probleme în ce priveşte acel procent de 10% din 
buget venit din mediul de afaceri... 

I.C.: Pentru acest început de campionat, avem promisiuni din partea me‑
diului de afaceri şi sper să nu mai avem surprize neplăcute, ba dimpotrivă să se 
adune la bugetul clubului bani mai mulţi decât în campionatul trecut! Suma 
aferentă perioadei până la începerea campionatului ‑ iar aici intră în calcul in‑
clusiv perioada de pregătire, din mediul de afaceri au venit bani peste nevoile 
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pe care le avea clubul. Le mulţumesc celor care au participat cu sumele respec‑
tive aşa că treaba primarului şi a Primăriei este să pună 90% din sumele adunate 
de la oamenii de afaceri.

Primăria vrea să acorde facilităţi pentru mediul de afaceri 

Rep.: V‑aţi gândit să acordaţi şi unele facilităţi pentru firmele care vor să susţină 
sportul de performanţă?

I.C.: Mă gândesc şi la facilităţi pentru oamenii de afaceri, adică la o facili‑
tate acordată de administraţia locală. S‑a făcut deja un prim pas pentru bugetul 
de anul viitor şi vom intra la impozitul pe clădirile rezidenţiale, care să fie redus 
de la 1, 3 la 1, 2 %. Aceasta este pentru persoanele juridice. Pentru persoanele 
fizice, reducerea a fost destul de consistentă. Tot de la mine a pornit, chiar dacă 
nu eram în Primărie la vremea respectivă. În discuţiile cu consilierii de atunci 
am iniţiat un proiect de hotărâre şi impozitul s‑a redus de la 1,3 la 0,3. Pentru 
bugetul Primăriei, aceasta înseamnă o pierdere de vreo 8 miliarde de lei vechi, 
dar suma respectivă este o economie pentru mediul de afaceri. Am zis că tot vin 
cu o parte din bugetul necesar clubului şi măcar ceea ce putem noi ‑ ca şi admi‑
nistraţie locală ‑ să facem pentru ei, în sensul reducerii unor taxe.Promisiunea 
mea faţă de oamenii de afaceri este că anul viitor impozitul se va reduce de la 
1,3 la 1,2 şi în fiecare an ‑ cât voi fi eu primar ‑ va tot scade cu 0,1%! Aceasta 
pentru toate societăţile care au sedii în municipiul Zalău. Mă mai gândesc la 
o facilitate pentru oamenii de afaceri. Lucrăm la o simulare şi să vedem ce ar 
însemna pentru bugetul local. Astfel, am vrea să asigurăm nişte facilităţi celor 
care vor începe o afacere şi creează 5 ‑ 10 locuri de muncă sau mai multe. Mă 
gândesc la scutirea taxei pe clădiri, pe o perioadă de 3 ‑ 5 ani. O să ştim mai clar, 
după ce vedem calculele pe care ni le prezintă colegii de la economic. 

Rep.: De când sunteţi primar, aţi reuşit să discutaţi cu societăţi puternice din Zalău 
pentru susţinerea sportului? Mă refer în primul rând la TenarisSilcotub sau Michelin.

I.C.:  Am avut câte o întâlnire cu conducerile celor două companii, 
Michelin şi Tenaris. Ei sunt interesaţi mai mult de susţinerea sportului de 
masă, dar este bine şi aşa. În proiectele lor vizavi de sprijinirea comunităţilor 
nu au prinse ca şi susţinere financiară echipele care fac sport de performanţă, 
doar sportul de masă. Este bine şi le mulţumim pentru acest lucru. Am invitat 
oamenii de afaceri principali din municipiul Zalău şi, aşa cum am zis, am în‑
cercat să‑i determin să înţeleagă să vină lângă echipa de volei, pentru că este un 
brand pentru municipiu. Sigur este şi o reclamă pentru societăţile respective. 
Toţi principalii sponsori ai noştri sunt trecuţi pe tricourile jucătorilor şi au ban‑
nere în Sala Sporturilor. 
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„FC Zalău este o surpriză plăcută!”

Rep.: Să vorbim şi despre FC Zalău. Chiar dacă a avut un început mai slab de 
campionat, echipa de fotbal se află acum pe podium, are 8 etape fără înfrângere şi cea mai 
bună apărare din serie! Ce ne puteţi spune despre acest subiect? 

I.C.: FC Zalău este o surpriză plăcută. Am discutat situaţia echipei de fot‑
bal cu domnul preşedinte Ioan Morar, că de fapt el era şi singurul care se ocupa 
de fotbal. Lângă el am adus două persoane de fotbal. Deocamdată, cel puţin una 
dintre ele face un fel de muncă voluntară, dar să vedem perspectiva bugetului 
de anul viitor şi poate reuşim să‑i dăm o funcţie în club. Probabil că şi domnul 
Morar, văzându‑se şi cu o echipă de conducere care se pricepe la fotbal, discu‑
tând împreună şi luând anumite decizii, acest lucru a dus la rezultatele pe care 
le ştim cu toţii. Mă bucur de aceste rezultat şi sper să continue în acest ritm. 

Rep.: În Zalău sunt foarte mulţi iubitori ai „sportului rege”, care acum 10 ‑ 12 ani 
aveau parte de fotbal de Liga a II‑a. Când pot să mai vadă ei o echipă în al doilea eşalon? 

I.C.: Îmi este foarte greu să spun acum când, ca şi orizont de timp, dar ţin‑
ta noastră acolo este, să avem o echipă de Liga a II‑a. Nu vreau să mă hazardez 
şi să spun că într‑un an, doi, trei sau cinci, fiindcă nu ştiu care ar fi orizontul de 
timp în care vom fi în eşalonul superior. Mă preocupă acest lucru, ca în fiecare 
an să avem rezultate bune, să aducem jucători care să ne ajute şi ‑ probabil ‑ 
aşa vom ajunge şi în liga secundă. Până atunci, treaba mea este să mă ocup de 
infrastructura sportivă. 

Stadionul Municipal rămâne în vizorul Primăriei 

Rep.: Chiar despre acest lucru voiam să şi vorbim acum. Ştim cu toţii că Stadionul 
Municipal este într‑o stare deplorabilă. V‑aţi gând la o reabilitare a lui sau ce soluţii credeţi 
că există? 

I.C.: Am avut o discuţie, aşa cum aţi relatat la momentul acela, cu domnul 
preşedinte al FRF ‑ Răzvan Burleanu, în ideea de a face un parteneriat cu FRF, 
pe ceea ce înseamnă un teren sintetic de dimensiuni mari, la Zalău. Proiectele 
de finanţare ale lor am înţeles că înseamnă doar suprafaţa de teren, iar noi ad‑
ministraţia locală, să ne ocupăm de tribună, de vestiare şi de celelalte lucruri 
care ţin de infrastructură, de utilităţile care deservesc stadionul. Noi ne‑am fă‑
cut temele şi ştim ce trebuie să facem. Avem un proiect la ceea ce vrem să facem 
ca infrastructură, în afara terenului de sport. Vorbesc de Stadionul Municipal. 
La FRF, cred că lucrurile merg puţin mai greu şi o să încercăm să luăm legătura 
cu dânşii să vedem ce trebuie să ne mai punem la documentaţie, astfel încât să 
intre şi Zalăul ‑ dacă este posibil ‑ pe proiectul pe care îl are FRF cu terenul 
sintetic. Dacă nu, ne vom preocupa noi, din bani publici, să refacem terenul, 
suprafaţa de joc şi vestiarele de la stadion. 
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Despre complexul sportiv din Dealul Morii 

„În acest mandat îmi doresc din tot sufletul să avem un stadion modern” 

Rep.: Cum rămâne cu acel complex sportiv din Dealul Morii. În ce stadiu se află 
acest proiect îndrăzneţ?

I.C.: Avem un proiect ambiţios cu dezvoltarea zonei din Dealul Morii, 
unde va fi pe lângă o zonă de agrement şi un stadion după toate regulile euro‑
pene. Sper să fie făcut în acest mandat. Proiectul este doar în fază de intenţie şi 
rămâne să vedem sursa financiară pentru el. Una ar fi bugetul propriu, dar va‑
loarea investiţiei este enorm de mult şi încercăm să aducem bani europeni. Încă 
nu au apărut ghidurile şi nu ştim exact pe ce tip de proiecte finanţează Uniunea 
Europeană pentru administraţiile locale. În acest mandat îmi doresc din tot su‑
fletul să avem un stadion modern. S‑ar putea să îl începem, chiar dacă nu vom 
reuşi pe bani europeni în prima fază. Probabil, îl vom începe pe buget propriu, 
dar intenţia şi ideea este ca această investiţie să o facem pe fonduri europene.

Stadionul Municipal, ceva de „cartea groazei” 

Rep.: Totuşi, la Stadionul Municipal, tribunele şi vestiarele arată foarte urât. V‑aţi 
gândit şi acolo la o soluţie?

I.C.: S‑a făcut o expertiză tehnică şi va trebui să alegem în final o soluţie. 
Există o variantă cu izolarea tribunei, altă variantă cu acoperirea ei, dar în orica‑
re dintre ele, problema este să stopăm infiltraţiile de apă şi pe urmă să ne apu‑
căm de refacerea vestiarelor. La cum arată acum este ceva de „cartea groazei”. 
Ne gândim la o soluţie şi pentru stadion. 

„Domnul Tadici are dreptate!” 

Rep.: Recent, Gheorghe Tadici ‑ care este unul dintre cei mai mari antrenori din 
România ‑ spunea că nu i se pare normal ca autorităţile locale şi judeţene să dea salarii mari 
pentru sportivii din străinătate, iar tinerii noştri să fie lăsaţi de‑o parte. Dumneavoastră ce 
părere aveţi despre acest subiect?

I.C.: Domnul Tadici are dreptate. Şi eu sunt pentru această idee a finan‑
ţării din partea autorităţilor locale şi, dacă este posibil ca o echipă să fie formată 
din jucători din judeţ sau din Zalău, cu atât mai bine. Din păcate, în acest mo‑
ment nu se poate, de aceea trebuie să avem grijă şi mai în jos ce se întâmplă. Să 
vedem ce cluburi de copii şi juniori există şi să încurajezi prin finanţare locală 
dezvoltarea unor talente în cluburile respective. Chiar dacă este vorba şi de clu‑
buri private. Noi avem şi finanţăm astfel de proiecte. Şi la fotbal, CS Viitorul a 
fost ajutată. Anul acesta, CS Atletic nu a participat la niciun proiect, dar ‑ dacă 
va participa iar legislaţia ne va permite ‑ îi vom sprijini. Mult mai cu drag dau 
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banii care se adună în bugetul local de la cetăţenii din municipiu, unui jucător 
din Zalău sau localnic, decât unui alt jucător străin. Lucrurile nu se pot schim‑
ba peste noapte, însă administraţia locală, antrenorii care ştiu şi au făcut perfor‑
manţă şi se pricep, Ministerul Sportului şi în final guvernul trebuie să găsească 
soluţii pentru dezvoltarea sportului. Din cauza unei greşite gestionări a ceea ce 
înseamnă sport s‑a văzut la ce rezultate ajungem. Mă refer la Olimpiada la care 
am participat în acest an, unde rezultatele nu au fost deloc onorante

Rep.: Ce puteţi să ne spuneţi despre sporturile individuale şi despre alte cluburi din 
oraş. Avem cluburi cu rezultate precum CSS, CSM, dar există şi cluburi private care au 
avut rezultate. Cum vreţi să susţineţi şi acest segment? 

I.C.: Clubul de karate, unul dintre ele aşa ştiu că a participat la un concurs 
de proiecte şi a obţinut finanţare, este vorba de CS Terra Kid. Are şi rezultate 
bune şi am fost alături de acest club. Relaţia Primăriei cu acest club a fost şi în 
trecut, nu doar de când sunt eu primar. Vreau să menţinem această colaborare, 
fiindcă singuri le‑ar fi foarte greu să se descurce. Cu sprijin minim din partea 
Primăriei şi a administraţiei locale, văd că rezultatele sunt bune. Suntem în‑
grădiţi din păcate de legislaţia pe domeniu sport. Dacă am avea libertate mai 
mare, cred că şi rezultatele ar fi mult mai bune. Nu mă refer la echipele mari 
de peformanaţă, ci la cluburile mai mici de karate, de volei sau de tenis.

Rep.: Să vorbim puţin şi despre sportul de masă, cum poate fi ajutat el de către 
autorităţile locale? 

I.C.: Aici avem o relaţie, o colaborare cu cele două companii pe care le‑am 
amintit, Michelin şi Tenaris. Intenţia noastră este să îmbunătăţim relaţia cu ei 
şi eventual dacă este posibil să organizăm mai multe acţiuni în ceea ce priveşte 
sportul de masă. Finanţăm cât putem şi noi, dar cel mai mult trebuie să recu‑
noaştem vin cu finanţări şi idei cei de la Tenaris şi Michelin. 

Proiecte „pe biroul” primarului: reabilitarea Bulevardului, reabilita‑
rea cartierelor Stadion şi Dumbrava, centura ocolitoare şi Complexul 

din dealul Morii 

Rep.: Să trecem şi la alte domenii şi să ne spuneţi ce proiecte mai importante se 
derulează la Primărie?

I.C.: Principala noastră problemă este să scriem proiecte prin care să adu‑
cem bani europeni. Bugetul local este cât este, iar nevoile comunităţii sunt 
enorm de solicitante sub aspect financiar. Fără bani europeni ne va fi foarte 
greu să ne dezvoltăm. Nu au apărut ghidurile pentru a putea şti exact care pro‑
iecte sunt eligibile, pe ce tipuri de măsuri putem accesa bani europeni. Suntem 
însă cu ochii pe ceea ce înseamnă legislaţie europeană şi avem deja într‑un sta‑
diu avansat reabilitarea Bulevardului Mihai Viteazul, centura ocolitoare, despre 
care am şi avum o discuţie cu domnul prim‑ministru, Dacian Cioloş. Ca şi 
proiect de iniţiere, cum am mai amintit, ne dorim Complexul de agrement 
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din dealul Morii, unde va fi un bazin de înot, teren de tenis, de minifotbal, dar 
şi un stadion după regulile şi după tot ce înseamnă organizare europeană. Tot 
acolo va mai fi un cartier de blocuri ANL pentru tineri. Terenul respectiv l‑am 
obţinut de la Ministerul Apărării cu condiţia de a construi câteva blocuri ANL, 
pentru cei care lucrează în cadrul Ministerului Apărării. Cam astea ar fi pro‑
iectele la care mă gândesc. Din strategia integrală de dezvoltare, unde sunt 238 
de proiecte, oricare dintre ele sunt extrem de importante. Din punctul meu 
de vedere, urgenţa ar fi infrastructura rutieră. De aceea ne concentrăm foarte 
atenţi pentru reabilitarea bulevardului. Suntem în faza de întăbulări, pentru că 
nimeni nu mai discută nici pe bani guvernamentali, nici pe bani europeni, dacă 
nu ai proprietatea definitivată. Această chestiune întârzie, fiindcă lucrurile au 
rămas din punct de vedere al întâmbulărilor destul de în urmă. Anul viitor va 
trebuie să începem proiectul respectiv. Tot ca investiţie mai mare pentru Zalău 
va fi reabilitarea cartierelor Stadion şi Dumbrava. Luăm cele două cartiere şi 
lucrăm la caietele de sarcini, cu fiecare străduţă, fiecare spaţiu verde din cele 
două cartiere. Le prindem ca lucrări de reabilitare şi în iarnă vom scoate la lici‑
taţie execuţia lucrărilor pentru cele două zone. Sper ca până în toamna anului 
viitor, cele două cartiere să fie puse la punct aşa cum mi le imaginez şi cum vor 
rezulta din caietele de sarcini.

Rep.: În final, ce mesaj le adresaţi iubitorilor sportului din Zalău, care sunt într‑un 
număr foarte mare?

I.C.: Ştiu că în orice comunitate există un procent interesat de activitatea 
sportivă şi există fără îndoială un procent care zice cam aşa: de ce să mai cheltu‑
im banii pentru sport? Sunt de partea celor care vreau şi doresc ca administraţia 
locală să susţină sportul de masă şi de performanţă, însă va trebui fără îndoială 
şi mă va preocupa această treabă, ca banul care ajunge la diferite cluburi, de per‑
formanţă, private sau unde finanţatorul principal este Primăria, să fie gestionat 
cât mai benefic şi cât mai bine. Să ne ajute Dumnezeu să încheiem sezonul cu 
rezultate bune la volei şi ‑ de ce nu ‑ şi la fotbal!

Sportul Sălăjean, 5 noiembrie 2016
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Pe lângă Chichișa, admirând 
frumusețea pitorescului naturii. 

Lumea pierdută

E pitoresc Sălajul și încărcat de povești, și cele ale oamenilor satului, dar, 
mai ales, cele ale naturii, ale pământului, care a strâns poveștile sub formă de 
păduri, izvoare, stânci, lacuri, dealuri… Toate astea sînt ca niște cărări, pe care, 
dacă le urmezi, o să vezi cât e de frumoasă lumea asta în care trăim. Iar pentru 
asta nu e nevoie să ajungi în cine știe ce loc de legendă de pe planetă, cu nume 
răsunător. E de ajuns, de exemplu, să o iei pe drumul care merge din Chichișa 
către Stâna, un drum îngust, de țară, care, dacă te‑ai hotărât să îl urmezi, o să 
te ducă într‑o lume pitorească, unde timpul stă așezat la povești. Plus că, la 
margine de drum, dacă curiozitatea e îndeajuns de puternică pentru a te face să 
intri în pădure, mai mult la nimereală, e o lume pierdută, ascunsă în valea de 
sub gresiile albe ale peretelui abrupt.

Pe dealuri

Odată ce lași șoseaua asfaltată și urmezi drumul de țară care duce înspre 
Stâna totul se schimbă, la fel cum se schimbă decorurile la piesele de teatru, iar 
totul capătă o cu totul altă înfățișare. Una simplă, caldă, frumoasă, așa cum e 
lumea satului românesc, acolo unde oamenii (cei care mai locuiesc încă acolo) 
trăiesc aproape de natură.

De cum am intrat în Chichișa, am lăsat pedala de accelerație, să nu cumva 
să trec de indicatorul către Stâna, nu de alta, dar mi s‑a mai întâmplat să trec pe 
lângă (iar asta și din cauză că în România chestia asta cu indicatoare așezate la 
vedere, din timp, nu prea există, indicatoarele sînt așezate fix în intersecție, așa 
că dacă le‑ai văzut, bine, dacă nu, le găsești data viitoare), apoi am luat‑o încet 
pe drumul de țară. La ora aia, adică la amiază, părea pustiu, doar vântul lasând 
semne în nemișcarea din jur. Și eu, care, după ce am trecut de ultimele case 
din sat, am oprit, cucerit de peisajul de lângă mine, dealul verde, cu râpa aia 
portocalie din vârf fiind îndeajuns ca să mă facă să‑mi iau rucsacul în sparte și 
să o iau într‑acolo.

CălIn Pavăl
Sălajul pur şi simplu



148 • Anuarul presei sălăjene 2016 / Călin Pavăl

Ca de obicei, las întâi priveliștea să mă umple, înainte să pornesc într‑o 
direcție sau alta. Adică, da, râpa aia portocalie pe care mi‑o alesesem ca desti‑
nație nu era foarte departe, dacă era să merg în linie dreaptă, dar în jur e atât de 
frumos, cum să nu vreau să văd ce e acolo?

Căpița de fând, gardul de lemn de la marginea pădurii, iarba, mirosul na‑
turii… și deja eram cu zâmbetul pe buze. Apoi, nu foarte departe, am văzut 
niște stupi de albine, așezați, așa cum se vedea de unde eram, în linie dreaptă. 
Iar printre ei, doi apicultori, îmbrăcați în costumele ălea ca de cosmonauți, care 
trebăluiau printre stupi și albine, la fel cum făceau oamenii în vremurile de 
demult, doar costumele făcând diferența. Și mașina parcată chiar lângă stupi.

Am stat puțin, privindu‑i, apoi privind dealurile din jur, ascultând lătratul 
îndepărtat al câinilor, semn că, nu foarte departe, e ceva turmă de oi, apoi ascul‑
tând ciripitul păsărilor, privind uliul care făcea cercuri‑cercuri deasupra mea, 
ascultând zumzetul insectelor… o poveste cu liniște despre un peisaj sălăjean 
deosebit.

Râpa

Am trecut prin pădure, și, ca de obicei, m‑am trezit vorbind de unul sin‑
gur, cărând după mine trepiedul, cu camera video, de parcă eram ceva prospec‑
tor în căutarea cine știe cărei comori. Și chiar m‑am întrebat oare ce‑or crede 
oamenii (aceia puțini cu care mă mai întâlnesc când și când pe coclauri, că, de 
obicei, pe unde umblu nu prea e țipenie de om) când mă văd cu rucsacul în 
spate și cărând în mâini chestiile ălea care par niște ciudățenii? Adică, uneori 
chiar și pentru mine par niște ciudățenii, mai ales când, uitând că sînt acolo 
pentru a face un reportaj, uit de ele, și mă trezesc că le agăț de tufe ori crengi: 
„De ce naiba mă tot agăț? Ooo, trepiedul…”.

Chiar înainte de a ajunge pe culme solul se dezbracă de iarbă, devenind 
aproape roșu, iar copacii crescuți acolo făcând să pară un peisaj de pe altă pla‑
netă, mai ales că solul acela roșu, atunci când pășești, scoate un zgomot ciudat, 
sfărâmându‑se sub picioare. Și chiar și așa, cu bocancii în picioare, simți, din 
loc în loc, cum îți fuge pământul de sub picioare. Noroc cu toiagul meu din 
lemn de corn pe care l‑am primit de la o cunoștință (care, pentru că m‑a tot au‑
zit cum că‑mi trebuie așa ceva, a convins niște prieteni de‑ai lui, ciobani, să‑mi 
ciolească unul, că‑i „ca hyieru’ de tare”).

Odată ajuns sus, lângă râpă, poți cuprinde cu ochii priveliștea până hăt‑de‑
parte. Și asta a meritat efortul,  altfel râpa aia nu‑i cine știe ce, mai mult o 
ruptură de pământ, nu foarte mare, dar care, de departe, îți atrage atenția. Însă 
priveliștea, și vântul care acolo, chiar pe culme, sufla cu putere, făcându‑mi 
părul să se încâlcească ca niște sfori, au dat locului un farmec aparte, mai ales 
că, singur fiind, imaginația o ia razna, pentru ea nu există limite.
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Lumea pierdută – Dagobah system

Ați auzit vreodată de Dagobah system? Nu? Asta înseamnă că n‑ați văzut fil‑
mul Războiul stelelor, ăla adevărat, de început, al lui George Lucas, nu clișeul ăsta 
gen facebook apărut anul ăsta, un film, mă rog, un episod din Războiul stelelor pe 
care îmi doresc să nu‑l fi văzut, fiindcă a stricat magia filmului original. Ee, partea 
aia de lume din Dagobah am găsit‑o aici, când, după vreo doi kilometri prin pădu‑
re, coborând la margine, am ajuns acolo, la marginea văii. „Asta, după cum arată, 
sigur ascunde ceva”, mi‑am spus. Și, ca de obicei, am avut dreptate. După doar vreo 
20 de metri, am ajuns la prima barieră naturală, respectiv un gard creat dintr‑un 
copac căzut, ale cărui crengi, în mod ciudat, curgeau drept către sol, ca un gard. 
Am trecut de barieră, apoi m‑am oprit. Parcă am trecut, brusc, într‑o cu totul altă 
lume. Dagobah system. Solul acela ușor mâlos, de la noroiul adus de viituri, valera 
îngustă în care am intrat, e mărginită într‑o parte de un perete de noroi și vegetație 
care curgea ciudat de ceva mai sus de creștetul capului meu, îndeajuns încât să nu 
văd deasupra. În cealaltă parte, peretele vertical, înalt de vreo 10, 15, chiar 20 de 
metri, niște gresii acoperite și ele de pământ, de o culoare alb‑gălbuie care părea că 
luminează. În contrast total cu pământul mâlos închis la culoare din cealaltă parte.

Ca să înaintezi nu poți să o faci pur și simplu, de‑a dreptul, ci trebuie, mai tot 
timpul, să te strecori pe sub copaci putrezi, să faci echilibristică peste bolovani și 
crengi ori să pivotezi în jurul copacilor care lăsau loc doar cât să încapi tu, înainte 
să treci dincolo de el. Un fel de dans pe o muzică ciudată, inventată de natură spe‑
cial pentru tine, cel ajuns, nu se știe cum, acolo. Și toate astea împăiănjenite de tot 
felul de rădăcini care, odată dezbrăcate de pământ, de viiturile care au creat valea, 
curgeau de deasupra mea, părând că se mișcă odată cu mine, ca și cum m‑ar ur‑
mări. Chiar spooky. Dar oarecum liniștitor în ciudățenia lui, deși m‑am surprins de 
câteva ori uitându‑mă peste umăr, să văd dacă nu mă urmărește ceva, cineva, poate 
chiar Yoda. Mai știi? Oricum, dacă m‑aș fi întâlnit cu el, clar, i‑aș fi spus că sînt eu, 
Skywalker, doar că nu mai am sabia Jedi, ci doar un trepied în mâna stângă și un 
toiag din lemn de corn în mâna dreaptă. Și ăla din spate e un rucsac care are în el de 
toate pentru a putea supraviețui, în caz de…, chiar și aici, în Dagobah.

Am trecut pe sub trunchiuri de copaci, printre și pe sub rădăcini, peste și prin‑
tre bolovani, apoi mi‑am zis că e timpul să urc peretele, să ies afară din Dagobah, 
nu de alta, dar Yoda nu era acasă. Am ales un punct de urcare pe peretele de gresie 
acoperit cu pământ, abrupt cam la 60 – 70 de grade. Doar vreo 5 metri am reușit 
să urc, noroiul alb uscat de pe perete fiind mult prea sfărâmicios, lucru care făcea 
imposibilă urcarea. Mi‑am dat drumul pe tobogan, umplându‑mi bocancii de pă‑
mânt, și am ajuns de unde am plecat. Pentru câteva secunde mi‑a trecut prin cap să 
urc prin cealaltă parte, mult mai accesibilă, dar știam că, oricum, am să aleg partea 
mai grea, mai frumoasă. Și am mai încercat o cățărare, ceva mai sus. Un metru, 
doi – un pas alunecat înapoi, încă vreo 3 metri – ceva pași alunecați înapoi… și tot 
așa până la primul etaj, adică la vreo 10 metri înălțime, acolo unde, fiind un loc cât 
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de cât sigur, am făcut o pauză de gâfâială. Și pentru că să cobor pe unde am urcat 
era mult mai periculos decât să continui, m‑am cățărat mai departe. Un departe 
mult mai aproape decât credeam, după cinci metri eram deja la buza gresiei, iar de 
acolo, după alți cinci metri, mult mai lejeri, eram sus, privind, transpirat leorcă, cu 
sângele‑mi plin de beția cățărării, la peisajul din jur.

Drumul înapoi aproape că nici nu‑l mai țin minte, nu de alta, dar pentru că 
întoarcerea prin pădure, a fost lejeră, fără a necesita mare atenție, am dat frâu liber 
imaginației. Și, deodată cu poveștile, am ajuns la drum, acolo de unde mai aveam 
cam doi kilometri până la locul în care lăsasem mașina.

Chichişa

Tyityișa, așa cum 
se rostea în graiul sălă‑
jenesc de demult, există 
din 1547, așa cum spune 
o diplomă a lui George 
Rákóczi (după cum scrie 
în Schița monografică 
a Sălagiului), deși există 
unle date conform cărora 
anul atestării trebuie re‑
considerat ca fiind 1408. 
Pe atunci era reședința 
pretorelui (solgábirău‑
lui), satul, care s‑a format 
iniţial pe valea cu acelaşi nume, în locuri de adăpost, doar câteva case fiind cu ieşire 
la drumul mare,  având, în anul 1908, 78 de fumuri, cu 300 de suflete, dintre care 
doar câțiva știau citi.

Într‑un document consemnat de K. Hodor se spune că: „Chichişa  a fost 
apreciată, într‑o scrisoare privilegiată a lui Rakoczi Gyorgy I, care a făcut donaţii 
pentru construirea bisericii, la 1547, ca un sat stabil.”  Întregul hotar al Chichişei  
aparţinuse cândva de cetatea Romitei .  În timp, odată cu creşterea populaţiei, aşeza‑
rea s‑a mai ordonat cât de căt şi abia după anul 1900, datorită unor măsuri de ordin 
administrativ, prin care se cerea „scoaterea la linie”, satul a căpătat individualitate 
în cadrul spaţiului geografic. Dezvoltarea de‑a lungul văii Agrijului este ulterioară 
acestei date, spaţiul luncii oferind condiţii şi mai bune pentru agricultură, așa cum 
scrie pe site‑ul Primăriei Românași

Chichișa de astăzi e un sat care, la fel ca multe alte sate din România, e,  încă, 
o moștenire vie a timpurilor de demult, atunci când oamenii trăiau aproape de 
natură. Ca și atunci, și acum, oamenii de aici trăiesc așa cum le‑a fost lăsat, adică 
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ocupându‑se de lucrul pământului, creșterea animalelor, oile și vacile păscând li‑
niștite pe pășunile de lângă sat făcând parte din viața cotidiană. La fel și apicultura.

Am trecut încet pe ulița satului, îndreptându‑mă către drumul asfaltat, salu‑
tându‑i pe acei puțini oameni întâlniți în cale. M‑au salutat și ei, privindu‑mă cu 
interes, la urma urmei, lumea satului nu e una foarte mare, așa că orice străin e 
repede identificat. Însă doar așa, respectul omului simplu nefăcând diferență între 
ei, cei din sat, și eu – străinul, cel care am trecut, cândva, pe acolo.

Am ieșit de pe uliță și am urmat drumul asfaltat care duce către casă, luând cu 
mine, ca de fiecare dată, poveștile locului prin care am fost, povești care deschid, 
întotdeauna, drumul către o altă poveste care să mă poarte prin locurile frumoase 
din partea asta de lume, numite Sălaj.

Sălajul pur şi simplu, 30 septembrie 2016 



Cerdacul cu lavandă din Brebi 
și‑a deschis porțile albastre. Din 

pasiune. Pasiune pură

De ce se numește Cerdacul cu lavandă? Inițial, Simona Măricean a vrut să‑i 
pună numele Prispa cu lavandă. Apoi, într‑una din zile, o doamnă venită tocmai 
din Constanța a exclamat: „Doamna Simona, în viața mea n‑am văzut așa cerdac!” 
Așa că i‑a zis cerdac. Cerdac. Ori, ca un joc de cuvinte, dacul din cer, mai ales că 
Simona este fascinată de istorie, în special cea legată de Porolissum, de dacii liberi. 
„Uite, mi‑am zis că aici am Poarta Praetoria, și e o lumină seara, cum urcă drumul 
ăsta către deal, e ceva fascinant pentru mine. E ceva de suflet…”. Și a spus toate 
astea așa, dintr‑o răsuflare, ca și cum nu ar fi vrut să se risipească „magia” aia sufle‑
tească care a cuprins‑o atunci și acolo, vorbind despre proiectul ei de suflet numit, 
de acum, Cerdacul cu lavandă. Care, duminică, 23 octombrie 2016, și‑a deschis 
porțile albastre. Și totul s‑a născut din

Pasiune. Pasiune pură

E greu să minți pe cineva privindu‑l în ochi, fără ca celălalt, dacă te privește 
la rându‑i… Hmmm. E o lume cu „zombie”. Reformulez. E greu să fiu mințit, 
atunci când privirile se întâlnesc, când se creează o punte vizuală interioară între 
ochii mei și ceilalți. Așa că îmi dau seama dacă vorbele sînt doar o traducere a ra‑
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țiunii, indiferent de motivație, 
ori sînt o oglindire sinceră a 
sufletului.

Toată treaba asta cu la‑
vanda, evident, are și o rațiune 
economică. Însă nu asta a fost 
motivația principală. „Știi”, 
mi‑a spus Simona cu ochii 
larg deschiși, „toate astea au 
apărut din pasiune. Adică… 
Pasiune… Știi, pasiune pură. 
E…” Și pentru că puntea de 
legătură a privirilor era deja creată, sinceritatea nu a mai avut nevoie de cuvinte.

Da. Pasiune, starea asta afectivă intensă, sentimentul ăsta puternic care te face 
să „te arunci cu capul înainte” atunci când ai o direcție. În cazul Simonei, lavanda, 
levănțica, planta asta cu flori albastre care miroase îmbătător și care a devenit rațiu‑
nea de a fi a Cerdacului cu lavandă din satul sălăjean Brebi, la numărul 11.

Camera cu aromă, pictură și muzică

În camera mică a căsuței cu multe nuanțe de albastru și mov, doi tineri, Paula 
și Andrei, stăteau lângă geam, acolo unde, pe perete, deasupra lor, pe o bucată de 
lemn scrie „La Lavande …din dragoste pentru lavandă”. Și tot acolo, chiar lângă 
ușă, picturile lui Attila, un copil autist care a învățat să vorbească folosind culorile, 
fiecare tablou fiind o poveste pe care să o împărtășească lumii. Toate ăstea puse lao‑
laltă de Simona, pentru că „uite ce frumoși sînt, cum să nu‑i iubești?”

Andrei Blaj și chitara lui au ajuns acolo pentru că l‑a auzit cântând, și i‑a plăcut 
foarte mult cum cântă, așa că și‑a zis că ce bine ar fi ca cei care ajung acolo să‑l poată 
auzi cântând.

Tablourile lui Atilla au ajuns acolo pentru că nu a putut rămâne impasibilă și 
a vrut să‑l ajute pe copilul ăsta să aibă o șansă în plus, pentru că „dacă pot să‑l ajut, 
cum să n‑o fac?”

Paula Fleschin, adolescenta care, cu pensula în mână, stătea aplecată deasupra 
ceștii, e cea care a decorat interiorul, dulapul, pereții. „Să vezi ce frumos pictează, 
îmi place tare mult, trebuie să vii să vezi și tu ce frumos e acolo, sigur o să‑ți placă”, 
mi‑a spus Andreea, mama Paulei, cu care nu vorbisem până atunci, când, întâlnin‑
du‑mă din întâmplare (deși se zice că nu există întâmplare), m‑a invitat la eveni‑
mentul ăsta cu miros de lavandă. Și mi‑a plăcut. Și nu doar picturile ori desenele 
în sine, ci felul în care le face. Adică, să stai șapte ore ca să termini de pictat, și nu 
neapărat pentru că trebuie să fie gata, ci pentru că vrei să fie gata, asta e pasiune. Și, 
dacă îți urmezi pasiunea, lumea din fața ta poate deveni mult mai frumoasă. Așa 
cum a devenit casa asta bătrânească veche din Brebi, acolo unde Simona i‑a adunat 
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laolaltă pe oamenii ăștia, care au transformat casa în Cerdacul cu lavandă, acolo 
unde, cu nuanțe de mov și albastru, pasiunea a prins formă.

În curte, unde s‑a strâns multă lume. Plus meșterul

Am privit‑o de multe ori pe Simona cum încearcă să‑și ascundă lacrimile 
din colțul ochilor, atunci când vorbea despre cele dragi ei: „Uite, vezi lădița aia de 
lemn, eu am restaurat‑o. Ori, cea de dincolo, o vezi? Sau, uite, fântâna aia, vezi 
piatra din jur? Întâi am scos una, cu târnăcopul. Apoi două. Apoi trei. Apoi nu știu 
câte, și mi‑am zis cum să le arunc?, mai bine fac ceva frumos unde să așez fântâna. 
Pentru că iubesc piatra. Uite, uite”, aproape că mă trage către portița de la intrarea 
prispei, „vezi piatra asta? Are 2000 de ani și e din drumul roman de sus. Iubesc 
piatra asta…”

De acum, pentru că evenimentul a fost mediatizat pe facebook, tot mai multă 
lume și‑a făcut apariția, așa că șura, transformată într‑un fel de sufragerie rustică 
colorată, și ea, în mov și albastru, s‑a animat, mai ales că pe masa cea mare erau o 
grămadă de bunătăți (și acum îmi pare rău că am lăsat timiditatea asta, nebună, de 
felul ei, să mă țină deoparte de prăjiturile colorate).

Pe nevăzute, am ajuns de unul singur lângă fântâna din curte. „Domnu’, aveți 
grijă pe unde călcați, că aici, vedeți, e încă șantier. Că am lăsat chiar io niște lucruri 
pe aci. Numa’ să aveți grijă!” Mă întorc către vocea din spatele meu. Meșterul, cel 
care a lucrat la casa asta, să o facă așa cum e acum, mă privea. Aproape invizibil 
pentru ceilalți, cine știe de când aștepta să fie și el parte din toată treaba asta? Cu el 
cine să vorbească?, că doar lumea nu era acolo pentru el. Așa că eu, văzându‑mă că 
stau de unul singur lângă fântână, uitându‑mă cu mâna streașină către pădure, am 
fost numai bun să‑i fac și lui loc în povestea asta: „Păi, vreți să vedeți ce‑i în beci, 
că v‑am văzut cum vă tot uitați pe acolo? Haidați, no, că vă arăt.” Cum să nu mă 
duc? Zâmbind larg, de dragul simplității omului ăsta, care, bucuros că, în sfârșit, 
și‑a găsit companie, îmi vorbea despre ce‑i pe acolo, am intrat în beci, unde, după 
cum mi‑a spus meșterul, piatra cu care erau zidiți pereții a fost adusă din drumul 
roman, la fel ca la multe alte case din sat.

Am ieșit din beci, cu omul tot povestindu‑mi. Și, pentru că pe albul perete‑
lui erau o mulțime de buburuze: „Vezi, câte buburuze? Cum de îs toate la fel, că, 
ni, toate‑s la fel. Apăi, ele, săracele, iarna se bagă prin crăpături, unde stau toate la 
grămadă. Așa o fost și aci, numa’ că, acuma, pe unde să mai intre? Or venit ele, da’ 
ciucuru’ crăpături, că le‑am tencuit.”

Mirosul de lavandă

din pachețelul pe care l‑am primit de la Simona, la plecare, era atât de puter‑
nic, că nu o dată m‑am trezit că duc punga la nas inspirând adânc (noroc că pentru 
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lumea din jur eram invizibil, că, altfel, poate mă luau drept un aurolac ajuns, cine 
știe cum, acolo).

Am ieșit afară din curte, și am zâmbit privind dulăul mare, alb cu negru, care 
fugărea o găină prin curtea unei case de pe partea cealaltă de drum. El, câinele, lă‑
trând bucuros că și‑a găsit jucărie. Ea, găina, cotcodăcind speriată, lăsându‑și penele 
prin curte, că cine știe ce vrea dulăul ăla, poate vrea chiar s‑o mănânce. Am lăsat 
găina cotcodăcind, cu dulăul alergând‑o prin toată curtea, apoi, odată ajuns la ma‑
șină, am deschis portiera și m‑am așezat pe scaun. Am întors privirea către dealul 
din dreapta, acolo unde drumul noroios însemna verdele pășunii, iar cuvintele, 
îmbătate de mireasma lavandei din pachetul așezat pe scaunul din dreapta, s‑au 
inventat singure, atunci și acolo:

E un drum pe care să mergi
ori să te așezi, și tu și frunzele târzii,
ori să deschizi brațele și s‑alergi
către un orizont pe care doar tu îl știi,
încercând să te regăsești.

E o altă lume ascunsă în culori,
ce ți se arată doar trăind intens,
la urma urmei sîntem toți actori,
și doar iubirea mai are încă sens.
Mai crezi și‑acum în povești?

Mai crezi că poți trăi cu pasiune
cu ochii larg deschiși, cu sufletul la vedere?
Cuvinte de‑o neînțeleasă persuasiune
lasă urme înainte să poți să‑ți iei la revedere
de la tot ce‑ai crezut că poți să dăruiești.

E liniște pe drumul către miazănoapte,
iar razele soarelui ard veșmintele de toamnă
și privirile celor ce se‑ntâlnesc prin șoapte.
Dacă mă mai agăț încă de cer, asta ce înseamnă?
Și, da, mai cred încă‑n povești.

Sălajul pur şi simplu, 24 octombrie 2016 
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CriStina pop
Sălăjeanul

O elevă din Sălaj doreşte să 
ofere meditaţii celor care nu au 

promovat Bacalaureatul

Puţin peste 60 la sută din 
candidaţii de la examenul de 
Bacalaureat au reuşit să pro‑
moveze acest examen. Cei care 
nu au reuşit mai au o şansă la 
toamnă. În sprijinul celor care 
doresc să se pregătească intens 
pentru acest examen vine un 
grup de voluntari care intenţi‑
onează să‑i mediteze gratuit pe 
cei interesaţi.

Din cunoştinţele lor, vor să împărtăşească şi celorlalţi colegi care nu au pro‑
movat Bacalaureatul. Ideea şi iniţiativa aceasta îi aparţine unei tinere din municipiul 
Zalău, Denisa Ligia Matei, care şi ea a susţinut acest examen în acest an, reuşind să 
obţină o medie care a clasat‑o între primii 15 elevi din judeţ, după mediile finale. 
Din dorinţa de a‑i ajuta pe colegii ei care nu au promovat examenul de Bacalaureat, 
Denisa a făcut un apel public celor interesaţi, punându‑şi, în mod gratuit, cunoș‑
tințele acumulate și timpul liber la dispoziția lor. Într‑un anunţ pe facebook ea şi‑a 
motivat alegerea de a‑i ajuta pe tineri şi a vorbit despre situaţia de la Bacalaureat 
existentă în judeţ: „În Sălaj situația arată puțin îngrijorător: ne‑am înscris pentru 
sesiunea din iulie, 1810 de absolvenți, dintre care 2 au fost eliminați din examen, 
98 au ales să nu se prezinte, însă 635, din păcate, nu au reușit să promoveze exa‑
menul «maturității». Nu îi judec și nici nu vreau. Fiecare avem povestea noastră și 
s‑ar putea să ascundem o realitate care, în momente cheie, să reprezinte de fapt un 
impediment. În ciuda părerilor pro și contra, cred că realitatea este una suficient de 
clară. Fără BAC șansele de integrare pe piața muncii sunt mult mai reduse; nu, nu 
am spus inexistente; dar mai mici”, precizează Denisa.

Văzând această situaţie, şi‑a manifestat solidaritatea faţă de colegii săi, pe care 
intenţionează să‑i ajute în procesul de pregătire pentru sesiunea din toamnă a 
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Bacalaureatului: „Nu am luat 10 pe linie și nici nu am depus contestație; probabil 
puteam să muncesc mai mult sau aș putea recunoaște că BAC‑ul nu ne poate valida 
pe toate planurile. Însă, îmi asum nota și vreau în același timp să îmi pot ajuta și co‑
legii care nu au reușit să promoveze această sesiune. Cu siguranță nu le pot garanta 
un 10, dar sunt convinsă că îi pot ajuta într‑o anumită măsură să se pregătească 
pentru evaluarea din toamnă, atât moral, cât și la 3 materii, la care m‑am pregătit 
și eu. Și nu. Nu vreau să «ofer meditații pentru cei care au picat». Vreau să îi ajut 
să fie pregătiți pentru promovarea BAC‑ului. M‑ar bucura extrem de mult să mi 
se alăture și alți «fericiți», care au avut inspirația necesară să reușească săptămânile 
trecute, să îi putem motiva și pe ceilalți colegi de‑ai noștri”, precizează Denisa în 
acelaşi mesaj.

După această postare, unii deja şi‑au manifestat intenţia de a se alătura ini‑
ţiativei. Potrivit Denisei, un profesor de matematică de la Şcoala Gimnazială 
„Porolissum” s‑a arătat interesat de a se alătura voluntar grupului şi de a preda ma‑
tematică celor interesaţi pentru a promova examenul de Bacalaureat. De asemenea, 
şi alţi absolvenți care au promovat anul acesta sau anul trecut examenul s‑au arătat 
interesaţi să‑i ajute şi ei, în mod voluntar, pe cei care doresc să înveţe pentru exame‑
nul din toamnă. Tinerii care vor să primească astfel de meditaţii în mod gratuit pot 
lua legătura cu Denisa Matei prin intermediul reţelelor de socializare, acolo unde 
ea a şi postat anunţul.

Sălăjeanul, 18 iulie 2016



Poveste adevărată cu zânele din 
Sălaj: vor ajuta o familie care trece 

printr‑o grea încercare

Zânele, fiinţe bune, recunoscute pentru bunătatea lor, vor face mult bine şi 
în Sălaj, la sfârşitul acestei săptămâni. De Ziua Zânelor, acestea vor organiza un 
spectacol prin care îi invită pe sălăjeni într‑o incursiune în timp, dar îi şi provoacă să 
vină în ajutorul unei familii greu încercate de soartă, familia Arghişan din Zimbor. 

Grupul de reconstituire istorică „Nimfele Dace” îi provoacă, din nou, pe să‑
lăjeni, la sfârşitul acestei săptămâni, la o incursiune în timp, participând la Ziua 
Zânelor, un eveniment ajuns în acest an la cea de a doua ediţie. De această dată, în 
faţa publicului va evolua Grupul Vox Dacorum, ce va susţine un concert de muzi‑
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că antică. De asemenea, la 
eveniment va participa şi 
tenorul Sergiu Chirilă.

Şi de această dată, 
evenimentul se doreşte a 
fi un bun prilej de întâlni‑
re a celor care de‑a lungul 
timpului au contribuit la 
proiectul Nimfe Dace, un 
nume cu notorietate în 
judeţul Sălaj. „Duminică, 
la ora 16.00, la Casa de 

Cultură a Sindicatelor din Zalău, vă invităm la un eveniment omagial unde vom 
avea ocazia să ne întâlnim toţi cei care am contribuit la proiectul Nimfe Dace. Cu 
mare drag vă aşteptăm să depănăm amintiri şi să facem proiecte de viitor”, sună 
mesajul organizatorilor.

Formația de dans antic „Nimfele Daciei” împlinesc 11 ani de activitate artis‑
tică în slujba promovării valorilor antice naționale de cultură și istorie. Anul tre‑
cut, la împlinirea celor zece ani de existenţă, a fost organizată pentru prima dată 
Ziua Zânelor. În acest an, reprezentanţii formaţiei doresc să continue acest proiect. 
Intrarea la spectacolul de duminică se va face pe bază de bilete, care vor putea fi 
achiziţionate la intrare, în schimbul sumei de 12 lei.

De asmenea, spectacolul va avea şi o latură umanitară. Cu banii adunaţi va fi 
ajutată familia Arghişan din Zimbor, care este greu încercată de soartă. Copiii famili‑
ei, Cătălin şi Cătălina, vor fi în sală. Familia trece prin mari greutăţi. Cei patru mem‑
bri ai familiei nu dispun de resurse financiare. Mama suferă de o boală cruntă. A fost 
diagnosticată cu neoplasm, hepatită cronică şi malnutriţie. Mama Liliana nu se poate 
ridica din pat decât cu ajutorul cuiva, mănâncă destul de rău și este sub tratament.

Aşadar, cum Zânele s‑au gândit de ziua lor la această familie, toţi cei care 
doresc să fie alături de ele la spectacol sunt provocaţi să empatizeze cu acest caz 
umanitar.

Sălăjeanul, 13 octombrie 2016
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DanIel săuCa
Magazin Sălăjean

Editorial

Vă mulțumim!

Binecuvântați fie toți candidații la alegerile locale! Și Radu, și Ionel, și Ghiță, 
și Miki, și Dorel, și Mircea, și Mirel! Câteva săptămâni vom trăi într‑un muni‑
cipiu occidental. Și oriental. Și nordic. Și sudic. Până în 5 iunie Zalăul va avea și 
autostradă, și șosea de centură, și bazine de înot. Și stadioane, și săli polivalente. 
Toate blocurile vor fi anvelopate termic, toate străzile vor fi asfaltate, iar gunoaiele 
vor dispărea ca prin farmec, ca și cerșetorii. Până în 5 iunie vom avea și mai multă 
cultură, școlile vor fi dotate și cu ce nu își închipuie profesorii, directorii nu vor 
mai fi numiți pe criterii, ptiu!, politice. Vom avea poate și metrou, și troleibuze, și 
locuri de muncă, și tunele. Atât de multe locuri de muncă! Și parcuri industriale. 
Binecuvântați fie toți candidații la alegerile locale! Și Radu, și Ionel, și Ghiță, și 
Miki, și Dorel, și Mircea, și Mirel, și Septimiu, și Ana, și Maria, și Dan, și Attila! 
Câteva săptămâni vom trăi într‑un județ bogat. Curat occidental! Și oriental. Și 
nordic. Și sudic. Până în 5 iunie Sălajul va avea și autostradă, și șosele de centură, 
și locuri de muncă, și bazine de înot, și săli polivalente, și mai mulți kilometri de 
cale ferată, și rețele de distribuție a apei, și rețele de colectare a deșeurilor,iar guno‑
iul, evident, va fi mult mai ieftin. Minele vor fi redeschise, vom deveni un centru 
regional (nu contează pentru ce), iar Valea Sălajului Silicon Valley. Până la alegeri, 
brusc, căminele culturale vor dudui de... cultură, iar prin biserici se vor preda cur‑
suri de iertare a păcatelor (electorale). Doamne ajută! Rromii nu vor mai trăi în co‑
cioabe, iar analfabetismul va dispărea tot așa de brusc cum a apărut. Sălăjenii plecați 
la munci prin străinătate se vor întoarce, plini de eroism și de patriotism, pentru a 
reconstrui plaiurile natale. Binecuvântați fie toți candidații la alegerile locale, de pe 
toate listele și din toate partidele! Până în 5 iunie vom trăi într‑un vis ferice (vorba 
Poetului), într‑un județ extraordinar, meseriaș, nemaipomenit. După 5 iunie ne 
vom continua umila și trista existență ca și cum, firește, nu s‑a întâmplat nimic. Și 
ne vom aminti probabil și de una din formele moderne de terorism: să invităm de 
pildă turiști o săptămână în județ și să le ocupăm fiecare zi cu ceva... Poate că avem 
și noi dreptul măcar o lună, o dată la patru ani, să visăm frumos! Și pentru asta tre‑
buie să le mulțumim frumos tuturor candidaților și partidelor!

Magazin Sălăjean, 20 aprilie 2016
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Editorial

Sălajul de lângă noi (IV)

Ceva, ceva s‑a mai schimbat, chiar și în starea de dormitare continuă ce 
pare că a acaparat întregul spațiu sălăjean. Și datorită Internetului și a „social 
media”. Și a unor inimoși, profesioniști sau amatori care promovează, cum 
ar veni, tradiții, locuri, oameni din Sălaj. Poate e prea puțin. Dar nu se poate 
să nu‑i menționăm măcar pe câțiva în această încercare de incursiune în ceea 
ce mai înseamnă județul nostru și din perspectiva unei „identități vizuale”, și 
aceasta „motor”(‑aș) pentru promovare și dezvoltare . Blogul lui Mirel Matyas 
(http://mirel‑matyas.blogspot.ro) conține destule informații, reportaje, note 
despre istoria și tradițiile Sălajului, ca și site‑ul publicației on‑line „Sălajul pur 
și simplu” (http://www.salajulpursisimplu.ro).  De văzut și site‑ul Asociației 
de Dezvoltare „Sălaj Plus” (http://salajplus.ro), al Fundației „Agapis” (http://
www.agapis.ro) ori al centrelor, mai mult sau mai puțin naționale, de informa‑
re și marketing turistic (www.turismzalau.ro, http://turism‑camar.ro/, http://
turism‑romanasi.ro sau http://www.cniptsimleu.ro).  Pe Facebook în jos sunt 
câteva „conturi” sau „grupuri” care promovează Sălajul. Prea puține, totuși: 
„Amintiri despre Zalău”, „Sălaj”, „Județul Sălaj”, „We love Sălaj”. Nici prin‑
cipalele atracții turistice ale județului nu stau prea bine: complexul arheologic 
Porolissum nu are un site (a nu se confunda cu „situl arheologic”) propriu, nici 
Grădina Zmeilor. Grădina Botanică Jibou are. Județul nu prea are „platforme” 
de promovare în așa‑zisul spațiu virtual. Sălajul de lângă noi e la prea multe 
click‑uri distanță. Dacă nu mă credeți, încercați și voi să „googăliți” cu ce cu‑
vinte‑cheie vreți. Au fost prea multe ore de căutare pe net pentru a scrie aceste 
1.797 de semne!

Magazin Sălăjean, 27 iulie 2016





160 • Anuarul presei sălăjene 2016 / Daniel Săuca

Editorial

Titluri de „agățat”

De multe ori (ca și dvs.) citesc doar titlurile. Nu de puține ori, titlurile sunt 
amuzante. Cele „rimate” au un haz aparte. „Jojo, cu burta la gură, se reapucă de 
pictură” (Adevărul). „«Aristocrația» sexuală începe să iasă la iveală” (Adevărul).  
La primul titlu rima ar ieși din combinația gură – pictură, iar la al doilea titlu 
citat din alăturarea cuvintelor sexuală ‑ iveală. Editoriii de la  „Adevărul” par 
maeștri într‑ale titlurilor cu rimă (deseori facilă): „Prezentatoare suspendate 
pentru surplus de greutate”; „Noul Maybach Vision, rapid ca un telefon”; „În 
România duduie economia, dar nu dispare sărăcia”. În cele trei titluri, rime‑
le ar vedea lumina tiparului/ecranului din combinațiile suspendate – greutate, 
Vision – telefon și economia – sărăcia. Dar nu îi pot depăși pe colegii noștri 
din media tabloidă, mari maeștri ai titlurilor: „Kim Kardashian, imagini incre‑
dibile de pe plajă. Acum e clar de ce bărbații o doresc” (Libertatea); „Cea mai 
terifiantă practică sexuală din istorie. Câtă cruzime! Cum puteau face aşa ceva” 
(Realitatea); „Vladimir putin ar vrea să invadeze românia. Declarația care ar 
putea isca un război între vest și est” (Evenimentul zilei, Capital); „supremul 
cocalar de Bucureşti: a depăşit orice limită când a coborât şi a făcut un gest 
revoltător. Foto în articol cu expunerea indecentă” (Evenimentul zilei); 
„Cu un decolteu cât toată strada și cu o rochie maxim de mulată, Oana Lis a fă‑
cut‑o din nou lată! I‑a băgat în boală pe angajații unei vulcanizări cu formele ei 
rubensiene” (wowbiz.ro); „ Face bani pe bandă rulantă! Ce bolid şi‑a cumpărat 
adi minune! A dat Ferrari‑ul pe această marcă” (Cancan). De multe ori (ca și 
dvs.) citesc doar titlurile. Nu de puține ori, titlurile din media noastră sunt doar 
„cârlige de agățat” atenția publicului, fără o legătură serioasă cu „conținutul”. 
Poate, cine știe, nu mai merită să citim titlurile, știrile într‑o „cheie” serioasă. 
Ne putem distra, tabloid, cu presa – distracție. Și cu știrile Times New Roman: 
„Reparație istorică! Un român a terminat de reparat Oltcitul de care se apucase 
în 1984”; „O bandă de hoţi din Caracal fură doar bancomate goale, că sunt mai 
uşoare”. Sau cu știrile din Cațavencii: „Top 3 indicii că Olimpiada s‑a desfășurat 
la Rio, în județul Vaslui”; „Ca să se simtă ca la Olimpiadă, un turist din Eforie 
și‑a făcut nevoile în apă”... Închei cu posibila constatare: titlurile „agață” și ele 
pe cine pot...

Magazin Sălăjean, 24 august 2016
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SeBaStian olaru
Agerpres

Acoperişurile cu paie, tradiţii 
ancestrale ce revin în actualitate

Impozantele şi mereu fermecătoarele acoperişuri de paie ale caselor şi şurilor, omniprezente 
în mediul rural până la începutul secolului XX, prezente astăzi doar în număr foarte mic în 
unele localităţi izolate, ar putea reveni în actualitate graţie puţinilor dar inimoşilor meşteri care 
duc mai departe tehnica realizării acestora, dar şi prin intermediul unor arhitecţi îndrăgostiţi 
de tradiţiile satului românesc şi care vor să transforme arhitectura tradiţională într‑un motor de 
dezvoltare a comunităţilor rurale. 

Vicenţiu Florian a încercat, în cei 37 de ani de viaţă, atât munca în sat, cât şi pe 
cea de la oraş. În satul său natal, Dealul Corbului, din Maramureş, mai sunt astăzi 
doar ceva mai mult de 20 de gospodării şi circa 100 de suflete, printre acestea el, 
soţia, cei cinci copii şi părinţii săi. După mai multe experienţe nereuşite, Vicenţiu 
şi‑a dat seama că tot mai bine e să fie gospodar în satul lui, aşa că acum creşte 10 
vaci, doi viţei şi se ocupă, pe lângă muncile din bătătură, şi de ceea ce a învăţat de la 
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tatăl său: meşteşugul acoperirii caselor cu paie. Şi asta pentru că, în ultima perioadă, 
spune el, a crescut şi interesul oamenilor pentru casele cu un astfel de acoperiş. 
Cel mai recent exemplu este cunoscutul rapsod popular Grigore Leşe, originar 
dintr‑un sat din apropiere, Stoiceni, pentru care a lucrat pentru a‑i acoperi cu paie 
o casă tradiţională şi şura aferentă. 

„Cerinţele au fost puţine mai demult, dar în ultimul timp sună din ce în ce 
mai mulţi pentru că vor să îşi acopere casele cu paie”, spune meşterul. 

La unii doar repară acoperişurile caselor mai vechi, la alţii le face de noi. Şi, 
pentru că treaba merge tot mai bine, şi‑a luat şi doi tineri ucenici din sat, ca să ducă 
mai departe meşteşugul construirii acoperişurilor cu paie sau cu „goz”, cum li se 
mai spune în zonă, pe care şi el l‑a învăţat de la tatăl său.     

„În sat nu mai sunt oameni care acoperă acum aşa, pot spune că sunt singurul, 
dar mai sunt câţiva băieţi cu care lucrez, care ştiu şi care cu siguranţă vor continua 
această tradiţie”, spune, cu optimism, Vicenţiu Florian. 

Tehnica realizării unor astfel de acoperişuri nu e una simplă şi implică chiar 
unele riscuri, ţinând cont că se lucrează uneori la înălţimi de circa 10 metri, fără 
nicio asigurare. Meşterul spune că e practic imposibil să pui schele la o construcţie 
care se îngustează către vârf, iar să te legi de ceva e iarăşi dificil, de vreme ce trebuie 
să te învârţi în jurul acoperişului, pentru a „călca” paiele şi a le fixa astfel cât mai 
bine. 

Pentru ca un acoperiş să reziste intemperiilor, panta lui trebuie să fie mai mare 
de 60 de grade, astfel încât apa să se scurgă rapid, atrage atenţia Vicenţiu Florian. 
Paiele, de grâu sau de secară, trebuie tăiate cât mai lungi, de preferat manual, în 
perioade ale zilei care nu sunt foarte călduroase, dimineaţa sau chiar noaptea, astfel 
încât ele să nu fie uscate şi să nu se fărâmiţeze la tăiere. Structura de susţinere a 
acoperişului se face, în zona Maramureşului, din lemn de mesteacăm şi de stejar, 
folosindu‑se cuie de lemn.   

Până în perioada interbelică, în vremuri în care şindrila sau ţigla erau scumpe, 
paiele constituiau principala sursă pentru acoperirea caselor. Din păcate, astfel de 
acoperişuri se mai găsesc astăzi doar în câteva sate, în special la şuri şi mai puţin la 
case. Florian a refăcut, la o şură aflată pe o proprietate pe care a moştenit‑o în sat, 
un acoperiş cu paie, iar la Dealul Corbului şi în satele învecinate, precum Preluca 
Nouă, mai sunt astfel de exemple, de familii sau persoane interesate de refacerea 
sau construirea unor acoperişuri similare.       

În localitatea Răstoci din judeţul Sălaj, pe malul Someşului, o casă acoperită 
cu paie, cu o vechime de aproape un secol şi jumătate, a devenit deja un obiectiv 
turistic, fără ca cineva să facă demersuri speciale în acest sens. Turişti din ţară, dar 
mai ales din străinătate, opresc zilnic la casa cu pricina, pentru a face fotografii şi 
pentru a afla de la „tanti Iulica”, proprietarea casei, cum se poate trăi, în secolul XXI, 
fără energie electrică, apă curentă sau alimentare cu gaz, într‑un spaţiu ce respiră 
frumuseţe, linişte şi simplitate.
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„În trend sau nu, idealizantă sau pragmatică, soluţia din fibre vegetale pentru 
acoperire într‑o manieră consistentă cu specificul local poate întregi oricare con‑
cept ecologic de construire. Paiele sus pe casă sunt sustenabile. Ca produs secundar 
din agricultură, împrăştiate, călcate şi pieptănate îşi găsesc folosinţa de la şapte la 
70 de ani, după cum le tai, alegi şi întreţii. Residuul,”gozul”, devine resursă pentru 
construire. Degradată deja, materia primă din desfacerea unui acoperiş de paie se 
întoarce „frumos” în pământ. Folosind paie, tehnic şi lucrativ, ne integrăm într‑o 
economie agricolă aşezată şi circulară. Chiar şi uneltele cu care se lucrează sunt 
cvasi‑agricole. Meşterii sunt de cele mai multe ori şi cei care îşi cultivă câmpurile 
pentru cele şase care de paie necesare la o gospodărie”, susţine Flaminiu Taloş, un 
arhitect din tânăra generaţie, pasionat de tradiţiile constructive din mediul rural.

El nu este singurul care crede în viitorul unor astfel de soluţii. La nivelul 
Ordinului Arhitecţilor din România s‑a constituit grupul de lucru „Rural”, ce 
are ca obiective majore folosirea modelelor arhitecturale ancestrale ca pârghie în 
dezvoltarea economică a mediului rural, pe baze durabile; educarea populaţiei, a 
agenţilor economici rurali şi a autorităţilor locale în spiritul responsabilităţii faţă 
de patrimoniu; promovarea tehnicilor şi materialelor de construcţie tradiţionale 
şi ecologice şi, poate cel mai important, elaborarea de documente ce pot regle‑
menta intervenţiile în mediul rural, dar şi modul de lucru în cazul construcţiilor 
tradiţionale.

„Ştim că trecutul oferă resurse de creştere şi dezvoltare pentru viitor, prin 
cunoaşterea acumulată. De asemeni, viitorul oferă recunoaşterea valorii trecutului, 
oferind simultan identitate celor care folosesc şi transmit cunoaşterea. A‑şi igno‑
ra cu bună ştiinţă acumulările trecutului înseamnă a‑şi irosi cunoaşterea, în fapt 
resursele, înseamnă a reîncepe de la zero de fiecare dată, adică a rămâne mereu 
în urmă. Nevalorificând cunoaşterea moştenită, suntem condamnaţi la soarta lui 
Sisif, suntem condamnaţi la a bate pasul pe loc, la subdezvoltare”, crede, la rândul 
său, arhitectul Horaţiu Răcăşan.

În acest context se încadrează şi încercarea de promovare a acoperişurilor 
cu paie, structuri ce pot readuce în satul românesc frumuseţea naturală, înlocui‑
tă în multe cazuri de construcţii cu aspect de kitsch. În plus, cunoştinţele actua‑
le pot aduce îmbunătăţiri substanţiale în funcţionalitatea acestor structuri, crede 
Flaminiu Taloş.

 „Nu cred că ne întoarcem cu totul în trecut. Chiar şi cu ajutorul arhitecţi‑
lor putem să refacem moduri de locuire sănătoase. Dezavantajele folosirii paielor 
pentru acoperiş, ca să susţinem argumentele privind sănătatea şi sustenabilitatea 
lor, pot fi contracarate fără a pierde din aspectele funcţionale şi estetice ale acestor 
acoperişuri. Se pot face scenarii coerente pentru protecţia împotriva focului produs 
la interior sau din cauze exterioare, posibilele infiltraţii pot fi rezolvate prin design 
sau cu folii din materiale naturale, degradarea din supraexpunerea la soare poate fi 
contracarată prin umbriri oportune din amenajări peisagere, infestarea are soluţii 
tot din agricultură, chiar şi pe cale naturală, iar preţul materialului şi manoperei pot 
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rămâne decente, dacă este încurajată cu adevărat această meserie. Vrem să locuim 
sub aceste acoperişuri, iar acum avem cunoştintele pentru iluminarea adecvată, 
ventilarea, protecţia şi întreţinerea acestor spaţii. Altfel, pentru fonoizolare şi ter‑
moizolare avem într‑adevăr cel mai adecvat material. Odată locuite, acoperişurile 
acestea abrupte, tradiţionale, acoperite cu paie, stuf, şindrilă, ţiglă, solzi ‑ acolo unde 
specificul o impune, ar oferi spaţiul necesar noilor familii şi poate nu am mai avea 
atâtea case „mândre”, etajate, recente în zona rurală. Aşa văd eu un peisaj cultural 
ubicuu şi consistent, pe care îl aveam mai mult sau mai puţin până acum 50‑80 de 
ani, din Lăpuş până în Apuseni, din Câmpia Transilvaniei până în Crişana”, spune 
arhitectul. 

În acest context, arhitecţii din Grupul „Rural” cred că resursele locale pot fi 
puse în valoare, prin cunoaşterea cumulată în trecut, în simbioză cu mediul.

„Secolul XXI schimbă ordinea nevoilor şi priorităţilor, ne obligă să înţelegem 
că nu există decât o singură paradigmă responsabilă şi aceea presupune simbio‑
za cu mediul, respectul faţă de comunitate şi folosirea chibzuită a resurselor dis‑
ponibile. Toată cunoaşterea acumulată în trecutul rural nu face decât să valorifice 
aceste principii atemporale, într‑un mod simplu şi eficace, folosind doar resurse 
locale. Credem că a sosit timpul să ne aducem aminte de toate acestea şi să punem 
în valoare cunoaşterea şi resursele neglijate, într‑un mod responsabil”, conchide 
Horaţiu Răcăşan. 

Agerpres, 16 ianuarie 2016

 

Sticla de Pădurea Neagră ‑ de la 
paharele exportate în America, la 

peştii de pe televizoarele românilor

Un secol şi jumătate de istorie a sticlăriei din România, incluzând începu‑
turile acestui meşteşug în ţara noastră, fabrica de sticlă de la Pădurea Neagră, din 
judeţul Bihor, este astăzi doar o imensă şi tristă platformă de beton înconjurată 
de clădiri ruinate pe care, privindu‑le, îţi este greu să‑şi imaginezi vremurile în 
care peste 1.500 de oameni din mai multe localităţi învecinate produceau aici un 
semi‑cristal apreciat atât de‑a lungul întregului continent american, cât şi în bătrâna 
şi pretenţioasa Europă.      
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Istoria sticlăriei s‑a scris la Pădurea Neagră

Datele istorice spun că spre mijlocul secolului al XIX‑lea, mai precis în 1841, 
au început să se producă articole de sticlărie la Pădurea Neagră. Fabrica a fost am‑
plasată pe Valea Bistrei, între munţi acoperiţi de păduri seculare, deoarece existau 
aici din belşug apă, cuarţ şi lemn, toate necesare producerii sticlei. Debitul de apă al 
Bistrei acoperea nevoile producţiei şi ale populaţiei, cuarţul, care se găsea în canti‑
tăţi suficiente, era adunat şi transformat în nisip la moara cu ştiampuri, iar pădurile 
încă neexplorate până la acea dată acopereau pentru mulţi ani necesarul de com‑
bustibil ce se folosea la topirea masei de sticlă.

Potrivit datelor de pe site‑ul oficial al oraşului Aleşd, de care aparţine astăzi 
Pădurea Neagră, primii muncitori au fost germani, ei „botezând” locul unde a 
fost amplasata fabrica cu numele de Schwartz Wald, din cauza pădurilor seculare 
în mijlocul cărora se afla. Prin traducere din germană s‑a ajuns la denumirile de 
Pădurea Neagră în română şi Feketeerdo, în maghiară. 

Fabrica de la Pădurea Neagră devine tot mai cunoscută şi prosperă mai cu 
seamă după legarea ei de Aleşd şi calea ferată printr‑un drum pietruit. Transportul 
produsului finit, al articolelor de sticlărie, se făcea cu căruţe special amenajate. 

Un moment consemnat de relatările vremii este preluarea fabricii, la începu‑
tul secolului XX, de către o firmă germană de numele căreia se leagă una din cele 
mai frumoase clădiri din Oradea zilelor noastre, magazinul de sticlărie Deutsch K.I. 
În anul 1909, firma lui Deutsch a intrat în afaceri cu Fabrica de sticlă din Pădurea 
Neagră, formând o societate anonimă, cu un capital social de 700.000 coroane. 
Printre produsele caracteristice fabricii de sticlă, comercializate în magazinul socie‑
tăţii din Oradea s‑au numărat borcanele de conserve de dimensiuni mari şi mici, 
cu capace marca „Viktória”, care asigurau o închidere ermetică. În anul 1917, când 
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fabrica a fost vândută, valoarea capitalului social a scăzut la 245.000 coroane ‑ în 
urma rambursării acţiunilor retrase. 

Fabrica şi‑a continuat activitatea şi în perioada comunistă, sub denumirea 
„Întreprinderea de sticlărie Pădurea Neagră”, semi‑cristalul produs aici fiind apre‑
ciat în întreaga lume. 

„Semi‑cristalul de Pădurea Neagră era recunoscut în toată lumea. Când se 
mergea la târguri, nici nu trebuiau să mai facă prezentări sau să‑şi laude marfa, pen‑
tru că toată lumea o cunoştea. Produsele se vindeau în toată lumea, în toată Europa, 
America şi Canada. La vremea aceea lucrau peste 1.500 de angajaţi”, îşi aminteşte 
primarul din Aleşd, Zeno Dănuţ Ţipţer. 

La puţini ani după momentul decembrie 1989 a venit şi privatizarea nereuşită 
a fabricii, iar povestea sticlei de Pădurea Neagră avea să se încheie abrupt, în 1996. 

Slovacul şi sticla 

Jano Kubala are 58 de 
ani şi 20 dintre ei şi i‑a petre‑
cut muncind la fabrica de sti‑
clă din Pădurea Neagră. Jano 
este slovac şi înaintaşii săi 
s‑au pripăşit pe meleagurile 
transilvănene în primele de‑
cenii ale secolului al XIX‑lea. 
Cauzele acestor migraţii au 
fost diferite: necesitatea bra‑
ţelor de muncă, lipsa de pă‑
mânt, sporirea populaţiei, 
sărăcia, calamităţile naturale. O parte din slovacii colonizaţi au constituit forţa de 
muncă pentru defrişarea pădurilor. Lemnul, mai târziu, a fost folosit drept com‑
bustibil pentru prima manufactură de sticlărie înfiinţată în 1790, la Huta Voievozi.

„Era o făbricuţă mică, ce mergea cu lemne. Pe urmă o mutat la Pădurea 
Neagră, tot cu lemne, iar după ce s‑o gătat lemnele, cu cărbune”, povesteşte Jano 
Kubala.

Ajuns la vârsta pensionării, fostul meşter sticlar îngrijeşte acum, împreună cu 
soţia sa Maria, de gospodăria şi cele cinci hectare de teren pe cale părinţii i le‑au 
lăsat moştenire la Huta Marca, în vârful unui deal de unde adeseori a plecat pe jos 
către locul de muncă.      

Drumul până la Huta Marca nu e unul simplu nici chiar pentru o maşină cu 
tracţiune integrală. Asta ca să nu mai punem la socoteală că trebuie să treci în jude‑
ţul Bihor, pentru a te întoarce apoi în Sălaj şi ajunge în satul cu gospodării răsfirate 
în care trăieşte Jano, însă peisajul compensează toate neajunsurile. 
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Pe familia Kubala am găsit‑o, într‑o însorită zi de aprilie, trebăluind prin gos‑
podărie. Se poate spune că, spre deosebire de alţi foşti angajaţi ai fabricii de sticlă, 
ei au avut noroc cu moştenirea de la Marca Huta. Oameni gospodari, au întemeiat 
aici o gospodărie din care nu lipsesc găinile, porcii, cartofii de dimensiuni impresi‑
onante şi, bineînţeles, tradiţionala pălincă de cireşe. Vârsta îşi spune însă cuvântul 
şi cei doi ar vrea să vândă tot şi să se mute la apartamentul pe care şi l‑au cumpărat 
în Pădurea Neagră. 

„Eu am 58 de ani şi am terminat clasa a VIII‑a la Şinteu. Atunci, în anul acela, 
au cumpărat ai mei casa de aici. Aveam 16 ani. Părinţii nu au putut să mă mai ţină 
la şcoală şi m‑am dus pe la Reşiţa, pe la Orşova şi, la 16 ani, am tras la joagăr. Vă 
daţi seama, tata a semnat pentru mine ca să pot lucra. Am răbdat frig. Într‑adevăr, 
am câştigat bani frumoşi. Aveam 25 de lei la metru cub. Până la urmă am vorbit 
cu nişte prieteni care lucrau la Pădurea Neagră şi am făcut un curs de calificare şi 
m‑am făcut sticlar. Am zis: eu nu mă mai duc acolo. Şi bagajele le‑am lăsat acolo. Şi 
la Pădurea Neagră am tras până s‑o oprit fabrica. Am lucrat la fabrică 20 de ani. Se 
făcea cristal mov, sticlă colorată ‑ roz, galben, verde, toate culorile. Veneau munci‑
tori din toate părţile. Se lucra în patru schimburi. În principal pahare se produceau, 
dar şi candelabre la biserici, sute, cu trei etaje. Peşti, raţe, sulhai pentru vin se făceau 
ca ciubuc”, spune slovacul. 

Vremurile în care sticlarii făceau la Pădurea Neagră produse exportate în în‑
treaga lume, alături de peştii ce se găseau pe televizoarele majorităţii românilor, 
sunt demult apuse. O privatizare nereuşită, culmea, după o retehnologizare, a fost 
începutul sfârşitului, foştii angajaţi punând şi ei „umărul” la dezastrul final. 

„Şi oamenii au fost răi. Vă daţi seama, un schimb întreg venea până acolo şi se 
uita la televizor, la meci”, spune cu regret în glas fostul meşter sticlar. 

Ruine şi amintiri
 
Jano Kobala şi‑a schimbat salopeta cu hainele de oraş şi a venit să mai vadă 

odată vechiul loc de muncă. Mai întâi trecem pe la apartamentul său din localitate, 
unde ne arată cu mândrie pahare cu sticlă colorată, peşti şi raţe cu pui, toate de 
sticlă. 

Din fosta fabrică a mai rămas doar o imensă platformă betonată, înconjurată 
de clădiri în paragină. Slovacul explică cu gesturi largi amplasamentul fostelor cup‑
toare şi utilajelor din fabrică. 

Câţiva metri mai încolo, un alt fost angajat al fabricii, Tibi, împinge un căru‑
cior cu lemne de foc. Deşi rugat de Jano, Tibi refuză dialogul pe tema fostului loc 
de muncă, însă îşi exprimă cu hotărâre dezacordul şi ar vrea ca cineva să răspundă 
de cele întâmplate după privatizare.  

La faţa locului apare şi unul din actualii proprietari, Gheorghe Cătana, din 
Aleşd. Şi el a cunoscut fabrica în vremurile ei de glorie şi spune răspicat că princi‑
pala vină pentru finalul tragic al poveştii o poartă oamenii locului.      
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„Înainte de 1990, Aleşdul avea mai mulţi angajaţi decât e numărul de locui‑
tori, cu copii cu tot, din ziua de astăzi. Fabrica a funcţionat până prin 1996. Eu am 
cunoscut fabrica asta de tânăr şi or trecut un pic de ani. Am văzut lucruri extraordi‑
nar de frumoase. Dacă cineva ar fi avut inspiraţia şi acea iniţiativă să facă un muzeu 
a ceea ce a însemnat sticla de Pădurea Neagră, produsele de Pădurea Neagră, era 
extraordinar. Însă, spun cu gura mare, cu riscul că mi‑aş atrage o ură fără egal, oa‑
menii sunt de vină pentru tot ce s‑a întâmplat. 90 ‑ 95 % era producţie pentru ex‑
port, în toată America, de la nord la sud. Era o solicitare formidabilă”, îşi aminteşte 
cel care ne‑a rugat să‑i spunem, simplu, Ghiţă.  

El, împreună cu un asociat din Galaţi, a cumpărat fabrica în urmă cu 10 ani, 
după ce se furaseră o mare parte din utilaje, în perioada de un deceniu în care s‑a 
căutat un cumpărător pentru întreprinderea falimentară. 

„S‑a privatizat, a luat‑o cineva din Ungaria, l‑au furat de „l‑au rupt” şi la un 
moment dat patronul, pe bună dreptate, a zis „zarvo” (închis, în limba maghiară 
n.r.) şi acasă toţi. Şi de atunci a început dezastrul, un dezastru absolut. Înainte de 
a se fi demolat, s‑a furat. După ce s‑a privatizat s‑a furat „en‑gros”. Domnul din 
Ungaria şi‑a adus oamenii lui, care l‑au „ţepuit” ca la carte, a fost un dezastru. Şi 
atunci a fost scoasă la licitaţie, şi a stat vreo 10 ani de zile”, spune Ghiţă. 

Actualul proprietar afirmă că furturile numeroase l‑au obligat să demoleze 
clădirile principale ale fabricii, după cumpărare. 

„Primeam telefoane zilnic că se fura şi am spus că nu mai ţine aşa. Nici chiar 
ruinele nu merita să le mai păstrez şi am scos autorizaţia de demolare, am discutat 
cu o persoană şi, în contrapartidă cu materialele de acolo, au făcut curăţenie. Mai 
sunt câteva clădiri care am zis să le păstrez, dar văd că nici aici nu se pot abţine 
oamenii. Sărăcia aici a fost la ea acasă. Vă spun foarte cinstit, dacă oamenii erau de 
un alt caracter... Ei au ţinut doar la momentul acela al şpriţului. Au furat trei paha‑
re ‑ mă opresc la bar, au mai luat trei ‑ mă opresc tot aici. Asta a fost viaţa lor. Au 
contribuit şi directorii dinainte vreme la distrugerea ei. Nu vreau să dau nume, dar 
vorbesc de conducere, că la ei au fost şi contactele şi proiectele şi finanţele. Nu ştiu 
cât ar fi mers, dacă ar fi continuat activitatea, dar ştiu un lucru: ar fi fost produse de 
o calitate absolut superbă, absolut imbatabilă”, conchide, amar, Gheorghe Cătana. 

În loc de concluzii

Timpul nu mai poate fi dat înapoi, iar sticla sau dacă vreţi semi‑cristalul de 
Pădurea Neagră va rămâne doar în memoria celor care i‑au auzit clinchetul curat. 
Aruncată printre dărâmături, o etichetă aproape nouă pentru un pahar de cristal de 
opt uncii ce urma a fi exportat la New Jersey este dovada vie a ceea ce a fost aici, 
cândva. Ce ar putea fi mâine? Cu siguranţă viitorul Pădurii Negre nu este legat de 
sticlărie, ci mai degrabă de turism.  

„Este o zonă foarte căutată şi vin foarte mulţi turişti din Ungaria aici. Au apă‑
rut multe cabane şi toate s‑au făcut după 1989. Am încercat şi eu să fac ceva aici, 
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la nivel mic, dar nu am găsit forţă de muncă. Populaţia e îmbătrânită şi mulţi sunt 
plecaţi. Totuşi, eu zic că zona face terenul valoros”, afirmă Ghiţă. 

Turismul este şi opţiunea primarului Dănuţ Ţipţer, în condiţiile în care zona 
e una deosebit de frumoasă, cu un aer curat, rar întâlnit în România. 

„Am încercat pe partea de turism să se revigoreze cât de cât, dar şi asta depinde 
de cum merge economia. Turismul este singura opţiune. Prin anii 70‑80 s‑a făcut 
un studiu iar din analize a reieşit că e una din zonele cu aerul cel mai pur, aer ozo‑
nat. Într‑adevăr, când te duci acolo te simţi revigorat”, susţine primarul. 

Fabrica de sticlă de la Pădurea Neagră rămâne doar o poveste ce ar putea fi 
spusă turiştilor. 

Agerpres, 4 mai 2016 



Valsul ursuleţilor de pluş

Tichetele sociale de 50 de lei acordate începând cu luna februarie familiilor 
defavorizate care aleg să‑şi ducă micuţii la grădiniţă au făcut ca 28 de copii din co‑
munitatea de romi din Jibou să treacă pentru prima dată pragul unei unităţi de în‑
văţământ preşcolar. Acelaşi tichete sociale, dar mai ales condiţionarea acordării lor 
de prezenţa zilnică în grădiniţă, n‑au reşit să‑i atragă către şcoală pe copiii romilor 
din cea mai mare comunitate din Sălaj, de lângă Şimleu Silvaniei, unde, chiar dacă 
pe hârtie există 180 de preşcolari, doar 12 vin zilnic.

Preambul cu ursuleţi de pluş

Logica banală a cotidianului ne spune că ursuleţii de pluş au dreptul să poarte 
fuste şi să danseze vals doar într‑un tărâm de poveste. Povestea a devenit însă rea‑
litate la Grădiniţa numărul 3 din Jibou, unde tichetele sociale de 50 de lei şi câteva 
educatoare care „sfinţesc locul” au reuşit să convingă în acest an 28 de copii romi 
de pe „Cărămidarilor” să vină şi să vadă cum poartă animăluţele de pluş fuste şi 
cum dansează ele pe ritmuri de vals. Povestea nu se termină însă aici. Ursuleţii şi 
valsul lor magic vor trebui să găsească o cale pentru a ajunge şi în alte comunităţi, 
aşa cum este şi cea de romi din Pustă Vale, unde familiile a 180 de micuţi aşteaptă 
să fie convinse că fiecare copil trebuie să meargă la grădiniţă.    

Adio grădiniţă!

E 16 a VI‑a 2016 şi mai este o săptămână până la finele anului şcolar. La Grădiniţa 
nr. 3 din Jibou e însă forfotă mare, pentru că e aproape ora 10.00 şi trebuie să înceapă 
serbările în care copiii le arată părinţilor ce au învăţat din septembrie până acum. 
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Într‑o sală de la parter, un grup de copii pare a ignora agitaţia din jur, aşteptând cu‑
minţi pe scaune indicaţii de la doamna educatoare. Trei dintre ei au în faţă piramidele 
alb‑albastre cu lapte şi cornurile guvernamentale. Giuliano muşcă sănătos din corn 
şi trage mai apoi cu sete din paiul ce însoţeşte micul recipient. Sora sa, Tania, e la etaj 
şi se joacă împreună cu o prietenă cu păpuşile, de‑a mama şi de‑a tata. În scurt timp, 
Tania s‑a plictisit să fie părinte, aşa că plimbă păpuşa cu cu o viteză ameţitoare cu un 
cărucior de jucărie. Fratele ei a terminat şi el „micul dejun”. Cei şase copii din sala de 
la parter fac parte din grupa mare, de care se ocupă de Susana Barbur (62 ani), decana 
de vârstă a grădiniţei, ce lucrează aici de un sfert de veac. 

Casiana Andreea, cu ochii verzi, pătrunzători, e foarte talentată la desen. Astăzi 
pare să fie melancolică şi priveşte în gol, sprijinindu‑se pe gentuţa Hannah Montana. 
O venă subţire, albastră, îi brăzdează tâmpla stângă pe sub pielea arămie, subliniin‑
du‑i frumuseţea fragilă, în contrast cu rochia ieftină, de voal portocaliu, cumpărată 
special pentru serbare. „Mami şi tati lucrează la social (n.r. ‑ nu au un loc de mun‑
că, sunt doar beneficiari de diverse forme de ajutoare sociale)”, îmi spune Andreea, 
atunci când o întreb de părinţii ei. „La grădiniţă cel mai mult îmi place să „citesc” şi 
să desenez”, continuă ea. „La noi, a citi înseamnă a ne uita la imagini”, traducea învă‑
ţătoarea vorbele fetiţei. „Are aptitudini ieşite din comun la desen şi vine la grădiniţă 
zi, de zi, de zi”, spune Susana Barbur, cu un zâmbet larg. O îmbrăţişează cu tandreţe 
pe Casina şi micuţa se lipeşte, cu drag, de cea care i‑a fost ca o mamă în ultimii ani.  

Într‑o sală alăturată, o altă grupă mare este în toiul spectacolului. E ultima ge‑
neraţie a Corneliei Motişan, educatoare ce a ajuns la vârsta pensionării. Cu o rochie 
albă, contrastantă în mod plăcut cu tenul, Natalia este ‚prinţesa’ grupei şi zâmbetul 
larg arată plăcerea de a cânta şi a spune poezii. Mama ei o priveşte încântată, murmu‑
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rând alături de fiică versurile poeziei pe care o are de recitat. Fiecare copil are pe cap o 
coroniţă de carton, pentru că fiecare este, astăzi, o mică „faţă încoronată”.    

„Sunt copii foarte talentaţi la muzică, la dans. Vin bucuroşi, le place tot ce văd 
aici, abia îi pot ţine cât de cât la activitate. Vor peste tot să ajungă: şi acolo, şi acolo. Sunt 
interesaţi să vadă, pentru că avem de toate aici, şi jucării şi cărţi cu poveşti, de toate. 
Vin mai des, aproape zilnic, de când cu tichetele. I‑au stimulat”, afirmă Ana Maria 
Păşcuţe, educatoare la grupa mijlocie.

În 2 noiembrie 2015, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea 248/2015, pri‑
vind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, normele de aplicare a legii, ce prevăd acordarea de tichete sociale în 
valoare de 50 de lei pentru cei care frecventează grădiniţa, fiind aprobate în ianuarie 
2016. Mecanismul propus prin normele de implementare a legii prevede că acorda‑
rea tichetelor sociale este strict condiţionată de prezenţa regulată a copiilor la grădi‑
niţă. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puţin de 284 de lei venituri lunare pe 
membru de familie şi este condiţionat de prezenţa zilnică a copiilor la cursuri. 

Legea 248/ 2015 vine în continuarea programului pilot ‚Fiecare Copil la 
Grădiniţă’, iniţiat Asociaţia OvidiuRo, şi creează cadrul legal pentru  extinderea lui 
la nivel naţional. 

Începând cu 15 februarie a.c, finanţarea tichetelor sociale pentru grădiniţă este 
acoperită de la bugetul de stat, iar responsabilitatea implementării programului revine 
primarilor şi directorilor de şcoli.

Aşa cum crede şi Ana Maria Păşcuţe, tichetul social de 50 de lei, acordat prin 
Programul „Fiecare Copil în Grădiniţă” începând cu luna februarie a acestui an, a 
crescut frecvenţa copiilor la grădiniţa din Jibou şi, mai important, a făcut ca 28 de 
noi prichindei să treacă pragul instituţiei de învăţământ preşcolar. Dacă la 1 februarie 
număr total de copii înscrişi la grădiniţă era de 100, acum, la sfârşitul anului şcolar, 
el este de 128. Potrivit Ioanei Alexandrina Tura, directoarea Grădiniţei Princhindel, 
în subordinea căreia se află Grădiniţa numărul 3, în februarie niciun copil nu a be‑
neficiat de tichet social, pentru ca în martie numărul lor să crească la 26, în aprilie la 
53 iar în mai să ajungă la 59, dintr‑un total de 68 eligibili. În categoria celor eligibili 
se încadrează toţi copiii din familiile cu venituri reduse (284 de lei venituri lunare pe 
membru de familie), însă pentru a beneficia de cei 50 de lei preşcolarii trebuie să fie 
prezenţi zilnic la grădiniţă, numărul maxim de învoiri permise într‑o lună fiind de 
trei. Desigur, există şi situaţia în care părinţii nu solicită, din diverse motive, acordarea 
acestor tichete sociale. 

„Deşi stau departe de grădiniţă, foarte departe, părinţii încearcă să‑i aducă. 
M‑am obişnuit cu ei şi cred că nici n‑aş mai putea lucra cu alţii. Vin pentru tichete”, 
confirmă şi tânăra educatoare Ioana Zaharia, 23 de ani, aflată la primul an în această 
meserie deloc uşoară.

În România, grădiniţa nu este obligatorie; în acest context, stimularea compor‑
tamentelor pro‑educaţie prin oferirea de tichete sociale condiţionate de prezenţa zil‑
nică a copiilor la grădiniţă reprezintă o intervenţie practică ce implică părinţii săraci, 
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cu un nivel scăzut de educaţie, acoperă o parte din costurile ascunse ale educaţiei, 
ajută la îmbunătăţirea nutriţiei de bază a familiei.

 „În ianuarie 2016, când s‑a aprobat planul de şcolarizare pentru anul şcolar 
2016/ 2017, am obţinut aprobare doar pentru patru grupe, cu 96 copii: o  grupă mică 
cu 25 copii, două grupe mijlocii, cu 40 de copii şi o grupă mare, cu 31 de copii. 
În urma implementării Legii nr. 248/ 2015, cererile de înscriere pentru anul şcolar 
următor s‑au înmulţit. Astfel, momentan avem încă 20 cereri pentru o grupă mică 
şi încă cinci pentru o altă grupă mică. Vom solicita Consiliului de Administraţie al 
Inspectoratului Şcolar modificarea planului de şcolarizare pentru anul următor”, 
afirmă Ioana Tura, directoarea grădiniţei Prichindel. 

Mergând puţin mai departe, Casiana, dar şi alţi colegi de‑ai ei de etnie romă se 
lovesc de o altă problemă.

„Avem o problemă pentru că şcoala „Lucian Blaga”, din apropiere, refuză în‑
scrierea Casianei, pe motiv că nu au locuri. E adevărat că părinţii nu au înscris‑o în 
perioada în care trebuia făcut acest lucru, însă avem o problemă serioasă. Până acum 
unui număr de opt copii din grupa mea li s‑a recomandat să meargă la altă şcoală. 
Nu e o populaţie şcolară dorită. E migratoare, au probleme, românii nu‑i acceptă. 
Am luat legătura cu Inspectoratul Şcolar şi ni s‑a promis că se va interveni”, spune 
educatoarea Susana Barbur. 

Potrivit acesteia, în grădiniţele din Jibou sunt 22 de copii de etnie romă care 
încă nu ştiu la ce şcoală vor fi înscrişi, după ce au finalizat cursurile învăţământului 
preşcolar. 

De ce cealaltă parte, directorul Şcolii „Lucian Blaga” afirmă că toate cererile 
primite până în prezent sunt aprobate, iar dacă vor mai fi solicitări, se poate cere 
Inspectoratului Şcolar inclusiv formarea unei clase.

‚Avem aprobate, până în prezent, toate cererile depuse pentru clasa pregătitoa‑
re, adică 58. Asta înseamnă două clase pregătitoare pentru viitorul an şcolar. În mod 
normal, o astfel de clasă are 25 de copii, dar se poate merge, în cazuri speciale, până 
la 32‑33 de copii într‑o clasă. Şi în acest an am avut 67 de copiii în două clase pregăti‑
toare. Dacă numărul de cereri va depăşi 70, vom cere Inspectoratului Şcolar aprobare 
pentru o nouă clasă’, a subliniat directorul şcolii. 

„Flacăra” care duce înainte schimbare

Susana Barbur s‑a născut, în urmă cu 62 de ani, la Cheud, un mic sat din Sălaj 
în care cetăţenii de etnie romă sunt o prezenţă obişnuită. Nu ştie dacă romii au ales‑o 
pe ea sau ea a ales romii, însă cert e faptul că în cei 42 de ani de carieră în învăţământ 
a fost mereu în preajma lor, chiar dacă nu este de etnie romă. A stat departe de ei şi 
de grădinţă doar în concediile de maternitate pentru Adina şi Doru, cei doi copii ai 
ei, astăzi medici la Cluj‑Napoca. Chiar şi atunci, prima întrerupere a fost de trei luni 
şi 14 zile ‑ aşa cum era în perioada comunistă, iar cea de‑a doua de doar două luni 
şi jumătate, pentru că părinţii micuţilor preşcolari i‑au cerut să se întorcă la muncă.   
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Şi‑a început cariera de educatoare în 1974, la Surduc, unde prezenţa ei a de‑
terminat romii proveniţi în parte din localitatea ei natală să‑şi aducă, pentru prima 
dată, copii la grădiniţă. După patru ani petrecuţi la Surduc, a dat concurs pentru un 
post de educatoare la Jibou. A aflat cu surprindere că postul pe care îl câştigase prin 
concurs era pentru o grupă de grădiniţă de la intrarea pe „Cărămidarilor”, unde erau 
repartizaţi copii maghiari, romi şi români din zonă. Maghiarii au mers la o grădiniţă 
dedicată lor, românii au plecat la o altă grădiniţă mai aproape de centru, aşa că Susana 
s‑a trezit cu 14 copii de romi.   

„Aveam o singură problemă: erau flămânzi. Atunci mi‑am dus de acasă o lespe‑
de şi le făceam, zi, de zi, de zi clătite. Eu mă tot căiam, pentru că foamea lor mă durea 
enorm. Pentru noi nu erau o valoare alimentele, pentru că aveam belşug de la părinţi, 
nu trudeam pentru ele. Valeria Pop, directoarea de la căminul unde duceam fetiţa, a 
văzut ce făceam şi mi‑a propus să le duc mâncarea ce rămânea acolo. A fost prima 
femeie cu suflet. Ce le rămânea lor astăzi, le puneam în frigider şi le duceam a doua 
zi copiilor de la grădiniţă”, îşi aminteşte educatoarea.

A fost primul contact cu romii de pe Cărămidarilor şi o parte din cei 14 sunt 
astăzi părinţii ce îşi aduc copiii la grădiniţă, la aceeaşi educatoare. 

Cariera Susanei Barbur a continuat la un cămin din Jibou, iar mai apoi la o altă 
grădiniţă, la care a lucrat până după Revoluţie. Desfiinţarea creşelor, în 1991, a făcut 
ca o clădire din oraş să rămână fără întrebuinţare, dar şi fără stăpân. Aşa a luat fiinţă, 
la 1 noiembrie 1991, Grădinţă 3 din Jibou, unde Susana a fost directoare vreme de 
două decenii. 

Aici s‑a luptat ani la rând pentru stabilirea regimului juridic al proprietăţii, dar şi 
pentru reabilitarea clădirii şi curţii grădiniţei. În fine, în 2006 imobilul a intrat în pro‑
prietatea Ministrului Învăţământului, iar un an mai târziu, printr‑un program Phare, 
a fost refăcută din temelii. Din 2011 a trecut în subordinea Grădiniţei Princhindel, 
iar postul de director a dispărut. De altfel, Susana s‑a pensionat în 2013, iar de atunci 
lucrează la Grădiniţa nr. 3  „la plata cu ora”, la cererea comunităţii de romi.     

Şi asta pentru că ea e „flacăra” care ţine aprinsă speranţa într‑o educaţie mai 
bună pentru această etnie la Jibou. Recunoaşterea muncii ei este ceva ce nu va primi 
niciun lider local, fie el rom sau român: respectul comunităţii, ce o priveşte, în multe 
cazuri, ca pe o a doua mamă. Ar merita, fără a trece prea mult peste adevărata semnifi‑
caţie a expresiei, un titlu de „mamă eroină”. Sau măcar un titlu de cetăţean de onoare 
al urbei în care s‑a ocupat, de‑a lungul timpului, de educaţia primară a sute de copii 
care, atunci când veneau la grădiniţă, nu cunoaşteau, în multe cazuri, ce înseamnă 
pasta de dinţi sau săpunul şi se spălau pe mâini în vasul de toaletă. 

„Ideea mea e aşa: dacă ar sta mai mult în civilizaţie, progresul lor ar depăşi pro‑
gresul celorlalţi, dar ei vin pe perioadă scurtă, se întorc în acelaşi mediu şi anulează 
50% din munca noastră. Dar totuşi e un progres. E mic dar e progres. Se ştiu spăla, 
se ştiu curăţa, ştiu de apă, ştiu de toaletă, ştiu de săpun, ştiu de prosop, ştiu să stea la 
masă. Ei, acasă, nu apă, nu au toalete. Ei nu au pom fructifer acolo”, spune Susana 
Barbur.
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Astăzi, la orice vizită în comunitate, pe „Cărămidarilor”, educatoarea este pri‑
mită cu respect şi bucurie, atât de cei bătrâni cât şi de cei tineri. Le duce de fiecare 
dată câte ceva, chiar dacă e vorba de o simplă punguţă cu bomboane, pentru că, până 
la urmă, „gestul contează”. Îi mai ceartă pe cei care nu îşi trimit zilnic copiii la gră‑
diniţă, îi dojeneşte şi pe adolescenţii care nu vor să meargă la şcoală şi îşi oferă, cu 
bucurie, sprijin pentru întocmirea dosarelor de înscriere a copiilor la grădiniţă. Într‑o 
comunitate în care chiar şi forţele de ordine au uneori probleme serioase de comu‑
nicare, Susana Barbur e primită şi tratată cu sufletele şi uşile caselor, aşa sărăcăcioase 
cum sunt, deschise larg. „De ce nu îţi pui geam la casă. Vino mâine pe la grădiniţă să 
vedem cum găsim o bucată de sticlă”, îi spune lui Iosif Adam, capul unei familii cu 
cinci copii, din care trei la grădiniţă. „Tu câţi ani ai? 15? Şi mergi la şcoală? Că aşa mi‑ai 
promis. De ce nu mergi? În septembrie să vii la mine, să vedem cum te înscriem 
din nou la o şcoală”, îi „aruncă”, din mers, unui adolescent pe care îl vede pe uliţele 
cartierului. Romii se strâng ciorchine în jurul ei şi îi ascultă cu sfinţenie vorbele. De 
această dată a adus‑o cu ea şi pe Ioana Zaharia, cea mai tânără colegă, pentru că trebuie 
asigurat şi schimbul de generaţii. 

„Susana Barbur este o femeie deosebită, cu mult elan şi mult tact. A lucrat foarte 
mult cu copiii romi. Cred că în cazul ei vorba cu ‚omul sfinţeşte locul’” se potriveşte 
cel mai bine. Îmi amintesc că a fost un program, în urmă cu câţiva ani, în care au fost 
implicate nouă grădiniţe din judeţ. În acest program, timp de o lună, toţi copiii care 
frecventau cursurile grădiniţelor primeau o masă caldă. Erau şi alte implicaţii edu‑
caţionale, pentru atragerea copiilor, dar au fost aceleaşi condiţii şi aceleaşi materiale 
didactice în toate cele nouă grădiniţe. La sfârşitul lunii, am fost să văd cum s‑a imple‑
mentat programul şi cel mai mult mi‑au plăcut copiii de la Grădiniţa numărul 3 din 
Jibou. Peste tot pe unde am mers, le duceau ciocolăţele. La Jibou, fără ca Susana să le 
spună ceva, când au văzut ciocolata, s‑au ridicat toţi în picioare, de undeva a apărut o 
coroniţă de hârtie pe care mi‑au dat‑o să mi‑o pun pe cap şi au început să cânte „La 
mulţi ani!”. Mi s‑a explicat mai apoi că primeau ciocolată atunci când era ziua cuiva 
şi au crezut că e ziua mea. Susana este ‚flacăra’ care duce înainte schimbarea”, susţine 
Rita Rozs, inspector şcolar pentru minorităţi.   

„Vreau să meargă la şcoală, să nu ajungă ca mine”

În Jibou sunt cunoscuţi drept „ţiganii de pe Cărămidarilor”. Şi asta pentru că 
primele familii de romi s‑au stabilit aici după Primul Război Mondial, pentru că 
dealul de la periferia oraşului conţinea o argilă roşie, bună pentru fabricat cărămizi. 
Vremurile însă s‑au schimbat şi, aşa cum spune Romeo Lăcătuş, unul din liderii ac‑
tuali ai comunităţii, numărul romilor a crescut, ajungând în prezent la peste 1.000 de 
persoane, iar terenul de unde se lua materia primă pentru cărămidă a fost ocupat de 
casele nou construite. În plus, sistemul actual de acordare a ajutoarelor sociale a făcut 
ca din cei 870 de romi înregistraţi de statistici în oraş, un total de 520 să beneficieze 
de bani de la statul român. O comunitate de „asistaţi”, fără apă curentă ‑ de fapt cu o 
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singură fântână în întreg cartierul, cu toaletele în curte ‑ asta pentru cine are, cu străzi 
de pământ şi case sărăcăcioase. Romii de pe Cărămidarilor bat pădurile să supravieţu‑
iască. Când sunt ploi umblă după melci, după hribi, pe urmă după plante medicinale. 
Trăiesc cum pot. 

Iosif şi Rodica Adam sunt un cuplu tânăr din comunitatea de romi din Jibou. 
Ambii au câte 28 de ani şi au absolvit, fiecare, doar cinci clase. Rodica a fost mai 
ambiţioasă şi reuşit să înveţe să scrie şi să citească. Iosif nu s‑a spetit cu învăţatul, aşa 
că, şi după cele cinci clase este analfabet, motiv pentru care ‑ recunoaşte şi el ‑ are 
dificultăţi în a‑şi găsi un loc de muncă mai bine plătit. Mai lucrează cu ziua, uneori 
merge la strâns de fier vechi sau ciuperci, însă câteodată trebuie să muncească şi acolo 
unde îl trimite primăria, pentru că, aşa cum spune fiica lor, Casiana, el „lucrează” 
de fapt „la social”. Iosif şi Rodica au împreună cinci copii şi locuiesc cu toţii într‑o 
cameră modestă, dar curată. Cel mai mic este Sorin Ricardo, ce are puţin peste doi 
ani şi la toamnă va merge la grădiniţă. Îl urmează Cristian Iosif ‑ patru ani, Alexandra 
Larisa ‑ cinci ani şi Andreea Casiana ‑ şase ani, toţi trei înscrişi la grădiniţă. Casiana 
va merge la toamnă în clasa pregătitoare, urmând‑o pe Maria Denisa, ce are opt ani 
şi trece în clasa a doua. „Vreau ca toţi copiii mei să meargă la şcoală, să nu ajungă ca 
mine”, spune Iosif. 

Diversele forme de ajutoare sociale le aduc, lunar, 1.100 de lei în casă, la care 
se adaugă 150 de lei din tichetele sociale pentru cei trei copii de la grădiniţă. În cazul 
familei Adam, tichetele sociale chiar pot face diferenţa între a lua sau a nu lua cina 
într‑o seară când banii din ajutorul social s‑au sfârşit.       

Familia Naghy are trei copii la grădiniţă şi o fetiţă la şcoală, Roberta ‑ clasa a I‑a, 
merge pe clasa a II‑a. Mai este Natalia, ce are şase ani, şi doi băieţi, Gabriel şi Luca, 
ce au cinci ani, respectiv trei ani şi jumătate. Familia pare a fi mai „înstărită”: au pa‑
tru porci, unul mare şi trei mici. „Un pic de şcoală, iar când îs mai mari şi un pic de 
servici cu şcoală, că dacă au şcoală trebuie să meargă şi la servici”, cam asta e filosofia 
bunicii Nataliei despre şcoală.    

Potrivit unui raport al Băncii Mondiale din aprilie 2010, România ar câştiga un 
miliard de euro anual în productivitate crescută şi taxe, dacă cei mai săraci cetăţeni 
ar fi mai bine educaţi. Conform aceluiaşi raport, cetăţenii de etnie romă care au mai 
mulţi ani de educaţie formală pot câştiga semnificativ mai mult decât cei care au ab‑
solvit doar patru clase; în România, cei care termină şi ciclul gimnazial pot câştiga cu 
144% mai mult.

Copiii romilor din Pustă Vale n‑au ursuleţi de pluş

Cea mai mare comunitate de romi din Sălaj este cea din Pustă Vale, o 
localitatea arondată oraşului Şimleu Silvaniei. Ultimul recensământ, cel din 
2011, spune că doar ceva mai mult de 700 de cetăţeni de etnie romă ar locui 
acolo. În realitate, numărul lor este cu mult mai mare. Există voci care spun că 
ar număra chiar mai mult de 3.000 de persoane. Spre deosebire de comunita‑
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tea din Jibou, dependentă în mare parte de ajutoarele sociale din partea statu‑
lui, romii din Pustă sunt comercianţi cunoscuţi, ocupându‑se de tranzacţii ‚cu 
pene’, fier vechi, miez de nucă şi multe altele. Au trecut, de‑a lungul timpului, 
de la căruţe cu coviltir la dubiţe de transport marfă şi de la bordeie de lut la vile 
impunătoare de cărămidă, majoritatea netencuite la exterior. Numărul mare de 
persoane din comunitate determină şi un număr mare de copii preşcolari, din 
care, la început anul şcolar 2015‑2016 doar 90 frecventau grădiniţa ce funcţio‑
nează la subsolul unei biserici penticostale. Din februarie însă, lucrurile au luat 
o turnură neaşteptată, numărul copiilor înscrişi fiind, pentru viitorul an şcolar, 
de aproape 180.  

„Noi am început anul şcolar 2015‑2016 cu un număr de 90 de copii, re‑
partizaţi în trei grupe de studiu: grupa mare, mijlocie şi mică. La finele acestui 
an şcolar avem şase grupe de copiii, adică 179 de copii. Din martie până în pre‑
zent s‑a suplimentat cu trei grupe. În anul şcolar 2016‑2017 avem cinci grupe 
aprobate şi înscrişi câte 30 de copii în fiecare grupă, deci sunt completate abso‑
lut toate locurile. În acest moment nu mai avem niciun loc vacant la grădiniţa 
Pustă. Dacă apar de acum înainte până în toamnă cereri, în funcţie de numărul 
de cereri vom solicita deblocare de locuri şi suplimentare de grupe, ca anul 
trecut. Legea permite, la grădiniţă, înscrierea tot timpul anului şcolar. Ei pot să 
vină şi în aprilie şi în ianuarie să se înscrie. Din cei înscrişi până acum, numai 12  
beneficiază de prevederile Legii 248”, afirmă Cosmin Porcar, directorul Şcolii 
„Horea” din Şimleu Silvaniei, şcoală de care aparţine grădiniţa din Pustă Vale. 
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Directorul recunoaşte că, în ceea ce priveşte numărul redus de beneficiari 
ai Legii 248, situaţie e oarecum ciudată şi are, în opinia sa, mai multe explicaţii. 

„Motivele? Din punct de vedere al legii, s‑ar încadra mai mulţi. Mi‑au 
spus şi cei din Pustă că nu şi‑au făcut hârtii, n‑au depus dosare la primărie 
fiindcă sunt plecaţi de‑acasă sau din alte motive. Am vorbit cu bulibaşa lor de 
acolo şi mi‑a zis că nu şi‑au făcut dosare. Noi, în acest moment, avem 12 co‑
pii pe care ni i‑a cerut primăria să le raportăm prezenţa. În februarie a fost un 
singur copil. (...) Am o vagă bănuială că este vorba şi despre acel proiect de lege 
despre care se vorbea, cu indemnizaţia de îngrijire a copilului, de care vor bene‑
ficia şi mamele care nu au stagiu de cotizare. Suma mi‑a dat de gândit, pentru 
că romii m‑au întrebat la un moment dat când urmează să primească bani mai 
mulţi ‑ 1200‑1500 lei. Au crezut că dacă îşi trimit copiii la grădiniţă primesc 
sume mult mai mari. În plus, ce i‑o mai mânat e proiectul european prin care 
14 familii au primit, anul trecut, câte o pungă consistentă cu alimente, săptă‑
mânal. Dar proiectul s‑a finalizat în decembrie. (...) Romii au perioadele de 
frecvenţă, din noiembrie, când se lasă frigul şi nu mai pot umbla prin ţară, până 
în martie. Deci atunci a fost dezastrul general. Am fost invadaţi efectiv. Când a 
dat căldura în aprilie, ei deja au început să se rărească”, adaugă Cosmin Porcar.

Inspectoarea şcolară Rita Rozs crede, la rândul ei, că principala problemă e 
legată de condiţionarea prezenţei pentru acordare tichetelor de 50 de lei. 

„Se simt legaţi prin faptul că este o condiţie de prezenţă şi atunci mai bine 
nu fac dosarul pentru a primi banii”, susţine aceasta. 

Cei 50 de lei au valori cu totul diferite în cele două comunităţi, din Jibou 
şi din Şimleu Silvaniei. La Pustă Vale, suma nu mai poate fi un motiv suficient 
pentru a determina o prezenţă mai bună a copiilor la grădiniţă, în acest gaz fiind 
nevoie de o altă strategie sau de alte măsuri complementare pentru a determina 
părinţii să‑şi trimită micuţii la învăţământul preşcolar. Poate e nevoie şi de oa‑
meni care să „sfinţească locul”, dar şi de un spaţiu corespunzător. 

„Copii aceştia de aceea vin la grădiniţă, să înveţe ceva. Prin aceste metode, 
noi încercăm să‑i civilizăm. Indiferent de etnie, orice copil, la vârsta de trei ani 
încă trebuie să înveţe foarte mult, ca să ajungă acolo încât să se comporte civi‑
lizat, mai ales în cazul acestor copii romi. N‑o să uit niciodată. Eu am făcut o 
tabără interculturală în 2008, printr‑un proiect european, şi i‑am dus pe copiii 
de romi la Pădurea Neagră. Am dus şi copii din Pustă. Era mare lucru că mi‑au 
dat voie să le iau copii. Au fost 10 din Pustă, 10 din Dragu, 10 din Cheud, 10 
din Boghiş şi din alte şcoli. Ce am observat şi ce este interesant este că imediat 
ce au intrat în tabără, cu condiţii civilizate, cu patru în cameră dar cu paturi 
separate şi mâncare foarte bună, să ştiţi că la început s‑au pus în acelaşi pat toţi 
patru. Colega mea nu‑i găsea şi s‑a speriat, până să intre mai bine în cameră şi 
să‑i vadă pe toţi patru într‑un pat, pentru că aşa erau obişnuiţi acasă. Sau, la în‑
ceput, au mâncat pasta de dinţi. Dar pe când au plecat ştiau să folosească tot şi le 
plăcea mâncarea gătită, că la început au zis că le dau otravă. Toată lumea a zis că 
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mâncarea e foarte bună, dat ei mi‑au cerut la început pâine cu salam sau pâine 
unsă cu gem şi în tabără se servea numai la masa de dimineaţa salam şi gem. La 
prânz şi cină era ciorbă şi felul doi. Dacă primele două zile cei din Pustă plân‑
geau continuu, fetele n‑au mai vrut să plece vineri”, rememorează Rita Rozs.

În plus, comunitatea din Pustă Vale se confruntă în prezent şi cu o altă 
problemă: lipsa spaţiului, în cazul în care toţi cei 180 de copiii înscrişi ar veni la 
grădiniţă. Primarul din Şimleu Silvaniei, Septimiu Ţurcaş, reales recent pentru 
un patrulea mandat în fruntea oraşului, are în vedere acest aspect şi propune 
unele soluţii.     

„Noi, în comunitatea din Pustă întâmpinăm câteva probleme destul de 
mari, în sensul în care, nefiind educaţi, în momentul în care încerci să‑i re‑
cenzezi, te trezeşti că nu‑i găseşti. În realitate, după părerea mea, sunt acolo 
aproximativ 2.500 de romi. Când te duci să‑i recenzezi, găseşti probabil 2.000. 
Sunt unii care pur şi simplu nu îşi fac carte de identitate. (...) Noi trebuie să 
ne mobilizăm astfel încât să putem să creăm încă o locaţie pentru şcolarizare. 
Pe fonduri europene nu există finanţări de clădiri noi, aşa că ne‑am gândit la 
reabilitarea fostei grădiniţe, care nu arată bine deloc. Am dispus o radiografiere 
a situaţiei lor. Cu un profesor universitar de la Cluj‑Napoca ne‑am întâlnit, 
pentru a vedea probleme lor, trebuie să iasă nişte soluţii. Vrem să mergem pe o 
finanţare pe fonduri europene, pe comunităţi defavorizate, în care unul dintre 
elemente, cel educaţional, să fie şi reabilitarea acelei grădiniţe. Sper că, până la 
urmă, Ministerul Învăţământului va interveni, aşa cum şi‑a propus, astfel încât 
în asemenea situaţii, în care copiii sunt din ce în ce mai mulţi, să finanţeze cre‑
area de noi locaţii. Din punct de vedere al oraşului, e destul de greu să finanţezi 
o clădire nouă. Copiii ăştia există şi trebuie să se educe”, crede primarul.      

Nu de aceeaşi părere este inspectorul şcolar pentru educaţie timpurie, 
Valentina Souca, care crede că cel mai eficient ar fi ca şcoala şi grădiniţa să 
funcţioneze în clădiri apropiate.

„Există varianta cu şcoala veche. E în mijlocul comunităţii, unde le duci 
pe aceste femei vulnerabile, educatoarele. Şoseaua e asfaltată doar până la bi‑
serică. Mă întreb cine va merge (până la vechea grădiniţă‑n.r.)? Din punctul 
meu de vedere, cea mai bună soluţie ar fi ca grădiniţa să fie parte a şcolii din 
Pustă, să se pună un modul ‑ cred că din punct de vedere al costurilor n‑ar fi o 
problemă. În plus, sunt costurile reabilitării acelei şcoli, care este într‑un stadiu 
de degradare maxim, n‑are nicio facilitate, deja cresc buruieni înăuntru. Din 
punct de vedere al costurilor, cred că un modul în care să ai patru săli de grupă 
în interiorul acelei incinte care reprezintă şcoala, care are deja nişte reguli, este 
soluţia care ar putea să justifice o continuare a programului sau să eficientizeze 
programul”, afirmă Valentina Souca.

În opinia sa, şcoala din Pustă Vale, care are deja nişte reguli clare, ar putea 
ajuta la stabilirea unora similare şi pentru grădiniţă, deoarece în prezent, în clă‑
direa de la subsolul bisericii, situaţia e uneori scăpată de sub control.    
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 „Este o situaţia aberantă pe care trebuie să o schimbăm, cu sprijinul au‑
torităţilor locale ‑ că până la urmă reţeaua şcoală e făcută de către autorităţile de 
acolo. Există o şcoală în comunitate, construită pe nişte module. Acea şcoală are 
deja nişte reguli. Sunt profesori, sunt şi nişte bărbaţi acolo, la un moment dat s‑a 
reuşit să se instituie regula să se vină până la ora 8.00, se închide poarta, se lasă 
copiii acasă la 12.00. Dincoace, nu există nicio regulă”, susţine Valentina Souca. 

Până în septembrie, problema spaţiului ar trebui să fie rezolvată, într‑o 
formă sau în alta. 

În loc de epilog

S‑au strâns şi copiii din grupa Susanei Barbur. Din 27 câţi sunt înscrişi 
la grădiniţă, 15 sunt de etnie romă şi 12 sunt români. Unii copii de romi n‑au 
mai ajuns la festivitate, pentru că pur şi simplu părinţii nu avut bani pentru hăi‑
nuţe de sărbătoare. De la boxele unui calculator sună spart ritmurile unui vals. 
Pentru copii, chiar nu contează acurateţea sunetului, ei fiind atenţi la îndemnu‑
rile educatoarei şi la paşii de vals. Fiecare orbitează în jurul unui scăunel şi are 
în mână un ursuleţ de pluş, căruia i‑a cusut o fustă de pânză. „Hai, învârtiţi‑vă 
pe după scaune. Aveţi grijă să nu vă împiedicaţi!”, se aude glasul educatoarei, 
ce ţine la rândul ei, în mână, un ursuleţ maro cu fustă roşie. Casiana dansează 
fericită, uitând pentru câteva clipe de greutăţi şi de camera micuţă în care tră‑
ieşte împreună cu părinţii şi cei patru fraţi. Zâmbeşte şi pare a ignora complet 
faptul că, deşi are gentuţă şi ciorapi Hannah Montana, a trebuit să renunţe la 
săndăluţe, iar acum dansează într‑o pereche de şlapi roz. Copiii nu se sfiesc să 
le dea ursuleţilor şi câte un sărut de bun rămas, iar la final se strâng toţi lângă 
educatoare, ca puii în jurul cloştei, pentru ultima poză de grup. Adio grădiniţă!   

P.S. În Sălaj, din cei aproximativ 6.200 de copii care au frecventat grădiniţa 
în anul şcolar 2015‑2016, aproape 1.000 au fost declaraţi eligibili pentru a pri‑
mi tichete sociale de 50 de lei, potrivit unei statistici realizate de Inspectoratul 
Şcolar, pe baza datelor primite de la unităţile de învăţământ preşcolar din judeţ. 
Dacă în februarie, prima lună de aplicare a Legii 248/ 2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavo‑
rizate, puţin peste 40% din copiii eligibili au beneficiat de tichetele sociale, în 
martie procentul a crescut la 70%, iar în aprilie şi mai a ajuns aproape de 85%.

Material realizat în cadrul Burselor de Jurnalism Civic, în memoria Oanei 
Livadariu, ediţia 2016. Bursele sunt oferite de Asociaţia OvidiuRo şi The Alex 
Fund în scopul informării publicului cu privire la necesitatea accesului la edu‑
caţia preşcolară pentru cei mai săraci copii din România.

Agerpres, 28 iunie 2016 
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Brâncuşiról

Születésének 140‑dik évfor‑
dulóján megemlékezünk a modern 
képzőművészet egyik legkiemelke‑
dőbb személyiségéről, Constantin 
Brâncuşiról. Nem könnyű feladat, 
még egy képőművésznek sem ele‑
mezni, átfogni, értékelni egy ilyen 
nagyrabecsült személyi pályafutást 
és főkép hagyatékát, amit nem lehet 
figyelmen kívül hagyni, ha alaposan 
akarjuk megérteni az európai kultu‑
rális értékeket.

 Brâncuşi  tevékenysége radi‑
kálisan átformálta a víziót, a rálátást 
és az értelmét egy olyan alkotási 
folyamatnak, ami évszázadokon 
átszárnyalva egy vizualizált termé‑
szetet ábrázolt, telittetve különféle 
szellemi tartalmakkal és több‑keve‑
sebb mesteri fogással megvalósítva. 
A szellemi krízis már észrevevődik, 
az Art nouveau, az új hullám, a sze‑
cesszió beköszöntésével. Hogy tü‑
zetesebben rátapintsunk ezekre a látványos művészeti fordulatokra, ajánlom, hogy 
tekinsük át életrajzának főbb mozzanatait.

Nicolae  Brâncuşinak a hatodik gyereke meglátja a napvilágot 1876. február 19. 
/ március 2‑án Hobitán, egy eldugott faluban, (Peştişani község, Tismana  járás), Gorj 
megyében. Egyszerű parasztcsaládból származik, szülei anyagi helyzete nem a tehe‑
tősek közé sorolható. A kesőbbiekben othonról nem vár el semmiféle támogatást.

Sőt önállóságát már gyerekkorából meg lehet tapasztalni, amikor nyolc éves ko‑
ráig háromszor is megszökik ottonról, mikor Tg. Jiuba, mikor Slatinára. 

Az elemi iskola után, 1894 – ben beiratkozik Craiován, a Dolj megyei szakisko‑
lába, ahol fafaragást tanul, és ugyanitt elnyeri a képesítést a dekoratív szobrászatban. 

SepSi józSeF
Hepehupa
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1897‑ben, szűkölködő anyagi helyzete ellenére elutazik Bécsbe, ahol munkát vállal, 
és ez alkalommnal tudomást vesz egy Gustav Klimt által vezetett „Sezzion” művé‑
szeti csoportról. Klimt, tulajdonképen az egyik legkiemelkedőbb alakja az „új irány‑
zatnak ”, az osztrák képzőművészetben. 

 1898‑ban elismeréssel diplomázik a Craiovai Szakiskolában, és ez időtájt kí‑
sérletezik a figuratív szobrászattal. Ugyanebben az évben beiratkozik a Nemzeti 
Szépművészeti Főiskolába, Bukarestben. Ez időhöz fűződnek figyelemre méltó ta‑
nulmányai, mint a Laocoon központi alakjának portéja, a Vitellius mellszobor, de a 
legkiemelkedőbb munkája az Ekorsé (egészalakos anatómiai tanulmány); elkészíté‑
sében nagy segítségére van művészeti anatómia tanára, Gerota doktor. 

Említésre méltó, hogy ez a munka mai napig szemléltető tanulmány az ország 
képzőművészeti és orvosi felsőfokú tanintézményeiben. A századforduló második 
évében diplomázik, ugyanez évben elkészül egy figyelemre méltó mellszobor, a 
Központi  Katona Kórház részére, Carol Davila tábornok ‑ orvos képét ábrázolva. 

1904–ben elutazik Párizsba. Ugyanebben az évben Picasso is végleg letelepszik 
a francia fővárosban. 1905  júniusában felveszik a Francia Nemzeti Szépművészeti 
Főiskolába. A szobrászat szakon mestere lesz Antonin Mercié. Egy kiállítás alkal‑
mával, a Grand Palaisban felfigyel rá Rodin, a zsűri elnöke; tagok többek között 
Bourdelle és Despiau. Megélhetés végett, Brâncuşi elvállal egy sekrestyési állást a pá‑
rizsi Jean‑de‑Beauvais utcai ortodox templomban. A román állam, a tanulmányok 
folytatására a kultuszminisztériumon keresztül megjutalmazza egy 600 lejes ösztön‑
díjjal (50 lej lenne elégséges egy havi költségre). Követező év folyamán  Brâncuşi  
elkészíti a gyerekportrék sorozatát. Tárgya a „Cercle des étudiants roumains” szer‑
vezetnek, melyben emlíhetünk jővendőbeli kiemelkedő személyiségeket.: Enescu, 
Coandă, Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Dărăscu, Ressu. 

Ez időben az országban zajlanak különféle karitatív tevékenységek a párizsi 
román egyetemisták anyagi segélyezésére. Megnyílnak a kiállítási lehetőségek hely‑
színei, mint Salon de la Société National des beaux arts, Salon d`Automne, Salon 
des Artistes Indépendents, stb. Párhuzamosan Bukarestben is szeveződnek tárlatok 
(Salonul expoziţional parcul Filaret, Pavilionul industriei casnice, Ateneum, hol több 
fiatal román képzőművész megjelenteti alkotásait), melyeken   Brâncuşi is részt vesz. 

1907 januárjában Rodin befogdja a Meudoni műtermébe (ott inaskodik Coandă 
is), ahonnan hamarosan leköszön. A műtermét berendezi a Montparnasse utcában, 
távol a szakmabeliektől; köztudott, hogy a Montparnasse az írók‑kőltők fellegvára 
volt, míg a képzőművészeké, a Montmartre. Ebben az időben készülnek ismertté 
vált munkái: A föld bőlcsessége, Ima, A csók. Több ízben munkáit ellentmondásos 
hangulatban méltatták mind Párizsban, mind Bukarestben. 

1910 – 1911‑ben kezdenek kibontakozni a leegyszerűsített formavilágban ki‑
vitelezett munkái (egy első változat a madarak sorozatából, vagy Prométheusz). Ez 
időben készít vázlatokat és kivitelezi a Pogány kisasszony legismertebb változatát. 
A következő két évben munkáival részt vesz figyelemre meltó tárlatokon : a XXVII 
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Salon des indépendents, 1913‑ban New‑Yorkban egy 1600 munkából álló hatalmas 
megnyilvánuláson, több francia és nem francia művész hírességgel mint Rodin, 
Maillol, Archipenko, Kandinsky, Degas, Lautrec, az Exibition of Modern Art égisze 
alatt. Aztán következik  Chicago, ahol Matisse, Brâncuşi vagy Walter Pach alkotásai 
botránytkeltő munkáknak vannak elkönyvelve.  

Ez év áprilisában Bostonban szerepelteti munkáit, majd júniusban Münchenben 
képviseli a román képzőművészetet, Grigorescu, Lucian, Paciurea, Steriadi mun‑
káival karöltve. Az itineráns tárlat júliusban Londonba kerül, a kiállítás helyszíne a 
Royal Albert Hall. 1914‑ben tárlati megnyilvánulásra  Prágában kerül sor, Mondria, 
Duchamp‑Villon, Archipenko és néhány cseh művész munkáival együtt.

1918 táján fában készíti el a A csók motívum és A végtelen oszlop első válto‑
zatait, melynek kilenc elemes kompozicióját Vaulaugisban, Edward Steichen udva‑
rában állítják fel. 1921‑ben hazautazik Romániába, meglátogatva Pestisanit, hol fel‑
ajánlja munkásságát egy emlékmű megvalósítására a háborúban elesettek tiszteletére; 
terv, ami nem sokára meghiúsul. 1912‑ben újabb tárlatokra kerül sor Chicagoban 
majd New York‑ban. Ez időben meglátogatják Párizst a fiatal Romul Ladea és 
Gheorghe Anghel, Mac Constantinescuval, akik rövid ideig Brâncuși műtermében 
tevékenykednek.

1925 és 1928 között zajlanak a tárlatsorozatok: London, Párizs, New York, 
Anvers, Chicago és Philadelphia. Ezekben az években sokat utazik, mikor követve 
a kiállítási anyagot, mikor kikapcsolódás és világszemlélete ürügyén. Közben tartja a 
kapcsolatot a bukaresti kulturális személyiségekkel; 1931‑ben a kultuszminisztérium 
kitünteti a Kulturális érdemrenddel a képzőművészetért, amit Iorgának a minisz‑
tertanács elnökének köszönhet. Egyre több írott anyag jelenik meg az országban és 
külföldön egyaránt, méltatva a szobrász tevékenységét és pályafutását. 1933‑ban egy 
érdekes mozzanatra figyelhetünk fel, amikor is az indiai maharadzsa, Yesszmant Rao 
Holkar Bahadur megvásárolja Brâncusi egyik madarát, és ez alkalommal meghívja 
Indiába, hogy tervezzen és építsen egy budhista templomot (Az elmélkedés temp‑
lomát), melynek a díszítésére felhasználna egy fekete, egy fehér és egy aranyozott 
madarat. A művész elkészíti a projektet és a makettet, de nem lesz belőle semmi. Ez 
év végén, Marcel Duchamp New Yorkban megrendezi  Brâncuși negyedik önálló 
kiállítását, ahol 58 munkát mutat be, a Brummer Gallery‑ban.

1935‑ben nekilát a Târgu Jiu‑i emlékmű projektjének. Két év elteltével kezd 
megvalósulni a látványos komplexum, ezért Petrozsénybe utazik az oszlop kivitele‑
zése miatt, aztán felkeresi a rușchițai, bampotoci és pietroasai kőkitermelő helyeket a 
kapu és a többi létesítmény megvalósítására. Egyidejűleg Frederic Rebhuhn műépí‑
tész átrajzolja a városi parkot, hogy helyet kapjanak az új objektumok. 1938. október 
27.‑én megtörténik a komplexum hivatalos átadása, a szobrász jelenlétében. 

A háborús évek elteltével a szobrász tevékenysége lecsendesedik, de annál in‑
kább fokozódik a világ nagy galériáinak versengése, hogy Brâncuși‑munkákat állít‑
sanak a műkedvelők igényére. Egyre több szakirodalom jelenik meg az óceánon túl‑
ról itthonig, melyekben méltatják a művész pályafutását és tevékenységét. 1952‑ben 
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megkapja a francia állampolgárságot. Ezt a jó indulatú gesztust azzal honorálja, hogy 
a teljes hagyatékát, mármint az Impasse Ronsini műtermében lévő munkákat átad‑
ja a Francia Nemzeti Művészeti Múzeumnak, azzal a feltétellel, hogy ugyan abban 
a hangulatban legyen rekonstruálva. Figyelemre méltó, hogy a proletkultuszista 
Romániában első alkalommal, a 80 éves művészt megtisztelik Bukarestben egy önál‑
ló tárlat megnyitásával, ami európai viszonylatban is egyedüli. Ez év folyamán pezs‑
dítő tervek készülnek Chicagoban egy Végtelen oszlop megvalósításáról, amely nem 
kevesebb, mint 125 méter magasra nyúlna az égbe. Ez ideig a művész átesik néhány 
egészségi problémán, de a fantáziája szárnyra kap, tervez egy utazást a színhelyre, 
hogy rálicitáljon a méretre, és nekilát egy 400 méteres oszloptervhez, ami technikai 
szempontból a világ egyik legnagyobb csodája lesz. Sajnos, idős korban megtörtén‑
nek ilyen túlkapások,  amikor nem a bölcsesség az, ami megadja az irányvonalat, nem 
sejtvén, hogy következő évben, 1957. február 15‑én bekövetkezik a halála.

Lényeg az, hogy munkái zöme megtalálhatók a világ leghíresebb képtáraiban 
és magánygyűjteményekben, ezért mi az egész hagyatékának és munkásságának csak 
egy töredékét ismerhetjük meg.

Említettem, a századfordulóval beköszönt egy új irányzat, amit különféle kife‑
jezésekkel jellemeztek, mint „az 1900‑as művészet”, „art nouveau” vagy „secession”. 
Az utóbbi szerintem az, ami leginkább fedi a valóságot. Tulajdonképpen a XIX. század 
vége egy szellemi pangással várja a századfordulót. Leköszönnek az impresszionisták 
és a posztimpresszionisták, mindenki érzi, hogy az alkotási vonalon új köntösben 
kell bevárni az 1900 –as évet. A művészek keresik a megoldásokat, és nem jönnek 
rá, hogyan indítsanak egy újabb izmust. A stílusok és az irányzatok keveredéséből 
a leglátványosabb eredményeket az építészetben észleljük, a Gaudi‑féle irányvona‑
lon, ami javára válik a következő nemzedékeknek, le Corbusier vagy Makovecz stí‑
lusoknak. Festészetben az elöljárók Klint, Hundertwasser, Egon Schiele (olv. Sili), 
vagy Marcel Duchamp. Jön az expresszionizmus, dadaizmus, konstruktívizmus és 
a kubizmus. Heves vitapárbajok, elsöprő vagy felmagasztaló cikkek istenítik vagy 
lehurrogják a különböző irányzatokat. Jön Brâncuși és nem tudják hova besorolni. 
Rövid vajudás után kibontakoznak a letisztult formák. Nem lehet vita kérdése, hogy 
ő különleges képességgel rendelkezik, ezen keresztül egy egészségesen mélyreható 
világszemlélettel.

A fordulat 1907 táján kezdődik, amikor a gyerekportrék sorozata után felhagy  
a mintázással, és egyenesbe bontja ki a formát az anyag eltávolításával, és nem a hoz‑
záadásával. Ez volt a reneszansz nagy vitakérdése,  hogy melyik az igazi szobrászat – a 
mintázás vagy a kőrétegek eltávolítása. Michellangelo volt az, aki elítéli a mintázást, 
habár ő sem egyszer nyúlt hozzá a viasz mintázásához, és ezzel az eljárással készíti el 
vázlatait.  Brâncuși sokkal többet fedez fel: rájön arra a kozmogónikus igazságra, ami 
készteti az embert a formák újrateremtésére. Felfedi azt a nagy folyamatot, miszerint 
az ember, mint teremtés, ellesi a Nagy Mesterétől az alkotás lényegét, és rájön arra 
is, hogy az ember nem fog tudni újat teremteni, mert mindazok az alakzatok, for‑
mák, amit ő elképzel, azok léteznek ősidők óta az univerzumban, mind a makró‑, 
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mind a mikrokozmoszban. Az alkotóra az a feladat hárul, hogy megtisztítsa azokat 
az ancesztrális formákat a leülepedett salaktól. Itt említem meg az ovaidális formájú 
munkákat (Prometheusz, A tojás, a Múzsa vagy a Világ teremtése). Így bontakoznak 
ki a lényegretörő tiszta idomzatok, melyek nem illusztrálnak egy jelenséget vagy egy 
eszmét, hanem a lényegét, a belső feszültségét idézik elő.  Másképp miért lett volna 
szükség A repülés‑nek 36 változatára, melyeket szemlélve az ember nem a madár‑
szárnyak ívelését fedezi fel, hanem az égbe emelkedő lényegnek a röptét.

Visszatérés a gyökerekhez, a primitív formavilághoz (a primitív szónak nem a 
mai elcsépelt és rosszul értelmezett tartalmát értve, hanem a pozitív, ősi, tiszta világ‑
szemléletet), amikor az ember sokkal közelebb volt a csillagos éghez, mint manapság, 
amikor elektronikus teleszkópokkal és űrszondákkal pásztázzák az Univerzumot, egy 
olyan szennyezett világszemlélettel, ami az embert eltávolította a lényegtől, semhogy 
átkarolt és befogadott gyermeke legyen annak.

Szerintem ezekre a dolgokra eszmélt rá Brâncuși, miszerint őt nem érdekelték 
a körülötte forrongó művészeti irányzatok, mellésimuló műkritikusok és állásfog‑
lalások. Nagyon hitt abban, amit csinál, tudatos volt abban, hogy ő úttörőként gon‑
dolkozik és tevékenykedik, mert az a mélységes rálátás az esszenciákra nem jellemző 
kortárs művésztársaira, Picasso kivételével, aki úgyszintén magával hozta Párizsba 
Spanyolország napsütését és fájdalmait, de mindkettőre hatással volt a francia főváros 
zakatolóan alkotó szelleme.

Dehát ez így szokott lenni, a Providencia, a Gondviselés mindig becsöppentette 
a társadalomba azokat az egyéniségeket, akik kulcsfontosságúak bizonyos körökben 
és közegekben. A szobrászatban Brâncuși szellemi hagyatékát kamatoztatják kiemel‑
kedő személyiségek, mint Hans Arp, a tordai származású Hajdu István (alias Etien 
Hajdu) vagy az angol Henry Moore. Itt megemlítem Korondi Jenő szobrászművészt 
is, aki csodálatosan felhasználja figuratív munkáiban a Brâncuși‑i formákat és vonala‑
kat (A keresztút stációi a kolozsvári Kálvária templomban).

Ők is megértik azt, hogy a formavilágot nem kell agyonsúlykolni, csak a műhely 
csendjében elálmélkodni egy gyönyörűen emberi méretre teremtett világon.

Hepehupa, Nr. 2, 2016

În acest an a fost centenarul naşterii sculptorului C. Brâncuşi. Autorul, sculp‑
torul zălăuan Sepsi József, trece în revistă lucrările şi expoziţiile din Franţa, Anglia 
şi SUA ale lui Brâncuşi.
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Dr. Sipos József kiállítása Zilahon

A zilahi Költészet Tavasza versfesztivál idén tizenhatodszor került megrendezésre 
és a program, mint minden évben, ez alkalommal is egy magyar képzőművész kiállí‑
tásával indult. A dr. Sipos József kisplasztikáiból összeállított anyag erőteljes egységet 
mutat, fafaragások valamint vas alkatrészek asszemblázsaként kialakított tárgyai miti‑
kus, kultikus formákban idézik meg európai keresztyén spiritualitásunk toposzait.  A 
határozottan szakrális töltetű és művészileg igényes alkotások szimbolikus reprezentá‑
ciók kiváló térplasztikai élményt nyújtanak a Szilágy Megyei Művelődési és Művészeti 
Központ kiállítótermeiben. A nagy sikerű kiállítás megnyitóját április 15‑én tartottuk 
meg nagy számú közönség előtt, melynek soraiban javarészt magyarországi és erdélyi 
magyar és román költők, írók voltak (versfesztivál lévén), de képzőművészek, újságírók, 
orvosok, tanárok meg a műkedvelő közönség is egyhangúlag adott hangot tetszésének a 
meglepően találékony eljárást alkamazó művész kisplasztikái előtt. 

Vallásos tematikájú alkotások: Ádám, Éva, Golgota, Korpusz, Megváltó Krisztus, 
Feltámadó Krisztus, Őrangyal, Apotheosis,  stb., szépirodalmi motívumok: Anyám 
tyúkja, Don Quijote, Dulcinia, Harcra készen, valamint a humort sem nélkülöző 
munkák: A falu bikája, Fehér holló stb., mind egy nagyon őszinte kommunnikációnak 
közérthető üzeneteit hordozzák. Fa, vas és szőlőgyökér anyagát leleményesen meg‑
munkáló akotásaival Sipos József a népművészeti tárgyak vizuális formáira is utaló, 
ezeket kompozicióiba beépítő művészet szentendrei hagyatékát jól elsajátítva teremti 
meg „figuráit”, mintegy térplasztikában sorolva Korniss Dezső vagy akár Bálint Endre 
festményeinek hangulatát idéző alkotásait (pl. Napraforgó, mely esetben sarlókból ki‑
alakított levélmotívumok és a vasrúdból álló szár/tengely már‑már mezopotámiai ihle‑
tettségű életfa‑motívumot idéz fel). A merengő, Az intrikus, Az introvertált filozofikus 
felhangjaival a művész emberábrázoló (groteszk) látásmódját tükrözik. 

Sipos József művészete mindenekelőtt a hitelesség érzetét kelti komolyan vett, 
vállalt és komolynak szánt szakralitásában is, de a kifejezésiforma eredendően plasztikus 
megmunkálását illetően is, mely látványra, tapintásra is egyformán meggyőző, művészi 
és magávalragadó.

Hepehupa, Nr. 2, 2016

Medicul Sipos din Szentendre este etnograf şi artist plastic. Articolul prezintă 
expoziţia realizată la Zalău.



SzaBó attila
Hepehupa
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Horváth Levente művészetéről 

A Magyar kultúra napján, 2016. január 21‑én nyilt meg Horváth Levente 
festőművész kiállítása a Szilágymegyei Művelődési és Művészeti Központban. 

Zsobokról sokat hallunk manapság, főleg a gyermekotthon kapcsán. Vagy 
a húsz éves  zsoboki képzőművészeti alkotótábor okán. Meg, ugye, a zsoboki 
csoda néven emlegetett falu‑ és közösségfejelsztés mint a Molnár lelkészhá‑
zaspár munkálkodásának gyümölcse is fontos összetevője e kis kalotaszegi falu 
körül kialakult mitosz erejű képnek. Nem beszélva arról, hogy Bódis Erzsébet 
textilművész Magyarországon beteljesedő pályája is Zsobokon indult. Essig 
Kacsó Klára festőművész ebben a faluban volt rajztanár mikor az alkotótábor 
ötlete megszálltta. 

Valami oknál fogva Zsobok vonzza a művészeket, értelmiségieket. 
Néptáncosok, színészek járnak ki ide időnként vagy rendszeresen, sőt egye‑
sek itt is laknak. Horváth Levente festőművész három éve lakik Zsobokon 
családjával. Gyergyóalfaluból a Csíkszeredai zene‑ és képzőművészeti líceu‑
mon át vezetett szakmai felkészülése a budapesti Magyar Képzőművészeti 
Egyetemig, majd művészi karrierjének fontos stációit számos magyarországi 
és hazai egyéni és csoportos kiállítás  jelzi. Elismertségét, megbecsülését do‑
kumentálják a Nemzeti Kulturális Alap Alkotói Ösztöndíjai, a Barcsay Jenő–
díj, a Pro Professione Alapítvány Ösztöndíja valamint rangos művésztelepeken 
való többszöri részvétele is Gyergyószárhegyen, Szentendrén, Dunaföldváron, 
Hódmezővásárhelyen, Törökországban, Horvátországban, Szerbiában.   

A Zsobokon élő művész

Zsobokon találkoztam vele egy nyári táborban, gyomlált a kiskertben. 
Szóbaelegyedtem vele, mint fiatalabb „helyi” lakossal, mikor is kiderült, hogy 
ideköltözött a családjával és amúgy székely, nem idevalósi (erre két szó után 
magam is rájöttem). Elbeszélgettünk kertészkedésről, a falu vízhiányáról, de 
egy szóval sem árulta el, hogy ő is festő, miközben többedmagammal háza előtt 
és udvarára is bekérezkedve rajzolgattunk, festettünk. Aztán egy év mulva a 
zsoboki táborzáró kiállításon találkoztunk, éppen csak köszöntünk egymásnak 
és még akkor sem tudtam, hogy ő festőművész. Erre ugyanis véletlenszerűen 
derült fény, ráadásul Zilahon, nálunk otthon, amikor felesége látogatott meg 
minket, egyetemi kollegák lévén feleségemmel. Ő mondta, ugyanis, hogy 
Levente is festő. Majd másnap kifutottam Zsobokra és meglestem a műter‑
mét és háza falán látható képeit. Pillanatok alatt világossá vált számomra, hogy 
egy nagy festővel van dolgunk. Minden, amit az erdélyi magyar piktúra eré‑
nyeiről kapásból el lehet mondani mint kiváló szakmai tudás és festészeti ha‑
gyományismeret, helyi specifikum és eredetiség, humánum és költőiség, fény, 
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kompozíció és erőteljes formaalkotó tehetség, érzékeny festőiség, frissesség és 
hitelesség: mind ott állt a szemeim előtt. Hogy lehet ez? Miért e szerénység? 
És micsoda egy robbanó tehetség, ami ezekben a munkákban megnyilvánul! 
Már többször futott át agyamon a felismerés, hogy ma a hiteles művészet nem 
a fennhangon kikiálltott brandek és galériák, vásárok vagy fesztiválok sztárjainál 
keresendő. Az érték hallgat, de legalábbis csendben ott lapul valahol terpen‑
tinszagú műtermekben, és aki az értéket keresi, annak utána kell járnia, fel kell 
azt kutatnia. Vagy szerencsés „véletlen” folytán megadatik belebotolnia. 

A festészet

Absztrakciót érintő figurativitás, festőiségében is kissé geometrikus exp‑
resszivitás, de talán inkább konstruktív tér‑, sőt, inkább Gauguin‑féle divizio‑
nizmusba hajló felület‑elosztás jellemzik Horváth Levente festészetét. A vonal 
mint formaalkotó elem döntő szerephez jut, a festői tér a kendervásznak da‑
rócosságát kihasználó pasztózus felületkezelés érzéki megmunkálása nyomán 
már‑már háromdimenzióssá válik. Harsány kontrasztok vagy finom monokró‑
mok olykor mágikus töltetű álomvilágot varázsolnak szemünk elé. Az ember, a 
táj, a csűr, a fák, az erdő, a rönkök, kunyhók, domboldalak, belső udvarok, le‑
gelők, az elbeszélés költőien szűkszavú, így végtelenül kifejező hangján vallanak 
sorsról, életről, élőhelyekről, emberről. Mindben érződik az otthon‑lét békes‑
sége. Mintha nem is valamiről beszélne a festő, hanem mindinkább valamihez, 
valakihez: magához a dombhoz és a csűrhöz, a legelőn álló itatóhoz, a fához és a 
házhoz, a rönkökhöz, a tájhoz. Hozzájuk szól, becézgeti őket, kedvesen szólítja 
festménye tárgyait, miközben ők is csendesen vallanak magukról.  Gaál József 
ráérez a lényegre, amikor Horváth Levente művészetét méltatja1: „Mindegyik 
festmény az örök jelenben létezik. Állandóság és ciklikusság egysége, saját bel‑
ső dimenziójában létező művek sora, a naturalizmus illúziójától távol, kilépve 
az időbevetettségből állandó és tiszta jelenlétté válik. Bármennyire elvont képi 
elemekből tevődik össze ez a festészet, a természettől nem távolodik, hanem 
folyamatos közelítést érzünk a centrum felé.  Ez a szellemi látás puritánabb, de 
sokkal érzékibb világot tár fel. Lemond a látványban tobzódás öncélúságáról, a 
fölösleges szépelgésről.”

Megragadóak ezek az olajképek. Egyike szüli a másikat, tagjai egymásnak, 
mint nap nap után, úgy  telnek a történetek, kötődve egymáshoz sorozatok‑
ban. Csűrmemória: egy sorozat, amiben a lényegesre redukált reprezentáció a 
csűr motívumának kubisztikus formájával játszik, miközben a csűr környezete, 
az udvar is jelentős szerephez jut. Általában jellemző és meglepő is egyben, 
ahogyan nagy, „üres” terek, képi‑ és kompozíciós  formává válnak, sőt motí‑
vum‑rangra emelkednek e festményeken. Olyanként üres e tér, hogy nem „ül” 
benne semmi tárgy‑szerű forma, tehát nem „körítése” bizonyos motívumok‑
nak, hanem maga a motívum, a forma, ami sokszor a kép „szélére szorítja” az 
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ábrázolás hasonló rangú tárgyait. Ez a tér, tehát, egyszerre föld, kiterjedéssel 
bíró füves terület, elkerített udvar, kaszáló, domboldal, karám, ilyneként a nagy 
egész teljes értékű része és alkotóeleme. A kép pedig organikus, természetes 
és mégis transzcendens töltetű világ. Szürreális, mert képzeletbeli, valóságos, 
mert jártunk már ott, mesebeli, mert ismerős, ireális, mert festészet, igaz, mert 
őszinte, nem programalkotó és ettől hiteles, személyes, mert szerethető. „Ez a 
föld lelked mindensége (súgja) és mielőtt az a másik világ mosléka a nyakadba 
dülne, nézd meg jól a képeket, mert lehet, hogy holnap csak fájdalmas emlék 
lesz.”2 Lám, vannak (még) tartalmak, melyeket el lehet mondani, ki lehet fes‑
teni magunkból. Anélkül, hogy társadalmat forgasson fel, ideológiát terjesszen 
vagy koncept‑kórságban bujkáljon önmaga elől, ez a képi világ kizökkent és 
magával ragad. Az újszerűség erejével mindegyre megidéz valami már egyszer 
látottat, együtt‑élt történetet, közös mitoszt, kollektív emléket. Bentről szól és 
megszólít, emlékeztet, fontossá tesz valamit. Így az ezután számára menti meg 
azt.   

Jegyzetek
1 Spanyolnátha, 2007. Miskolc 
2 Gaál József, Budapest, 2001.

Hepehupa, Nr. 1, 2016

Autorul prezintă activitatea artistică a pictorului Horvath Levente, care tră‑
ieşte în satul Jebuc, comuna Almaş. Din cele câteva expoziţii personale, una a fost 
prezentată în Zalău în prima parte a anului curent.
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„Un părinte nu trebuie să‑şi 
jignească propriul copil, niciodată!”

– interviu cu psihologul Laura Ianchiş –

Trăim într‑o societate în care, din păcate, 
violenţa în diverse forme este din ce în ce mai 
des întâlnită. În familie, la şcoală, în societate, 
violenţa, mai ales cea verbală, pare să fie mai nou 
o formă de educație, de impunere a autorităţii 
sau de a fi ascultat. Psihologul Laura Ianchiş, 
licenţiată a Facultăţii de Ştiinţe Psihologice, 
specializarea Psihologie din cadrul Universităţii 
„Babeş‑Bolyai” Cluj‑Napoca, cu o experienţă 
de peste 16 ani în domeniu, actualmente psi‑
holog la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, 
atrage atenţia că violenţa în diversele ei forme în 
special asupra copiilor, este un factor care mai 
devreme sau mai târziu va influenţa şi se va re‑
simţi negativ în comportamentul adultului.

Reporter: Ce este violenţa şi care sunt formele ei? 
Laura Ianchiş: Violenţa este definită din perspectivă comportamentală. 

Orice manifestare comportamentală a unei persoane asupra unei alte persoane, 
fie că vorbim despre adult asupra copilului sau fie că vorbim despre adult asu‑
pra unui alt adult – care vine şi aduce o serie de modificări sau efecte negative, 
scopul fiind în principal controlul unuia asupra celuilalt. Violenţa urmăreşte 
ca principal scop să ajugem să deţinem control asupra unei alte persoane. Dacă 
vorbim în cazul părintelui, acesta vrea să simtă că deţine controlul asupra co‑
pilului. Dacă vorbim despre adult‑adult; un adult îl controlează, îl domină pe 
celălalt şi atunci recurge la manifestări comportamentale de tip agresiv. Sigur 
că formele de violenţă pot să fie: violenţa verbală, violenţa fizică şi suprinzător, 
neglijenţa. Acesta din urmă este o formă de violenţă asupra copiilor. Neglijarea 
copilului intră în cazul abuzului de tip comportamental. Pentru că, prin com‑

augusta teşInsChI
Magazin Sălăjean
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portamentul nostru îi neglijăm starea de bine a copilului. Este tot o formă de 
abuz a părintelului asupra copilului, parcă din ce în ce mai des întâlnită.

Rep.: Care este „impactul” violenţei verbale asupra copilului?
L.I. Violenţa verbală, agresivitatea verbală, deşi nu lasă urme fizice con‑

stând în vânătăi sau alte lucruri palpabile care nu pot fi observate, nu vine cu 
un rezultat imediat. Violenţa verbală pe termen lung produce efecte la fel de 
importante ca şi agresivitatea fizică. În timp s‑au făcut tot felul de studii. De 
exemplu, Universitatea din Florida a făcut foarte multe studii prin care s‑a 
scos în evidenţă faptul că violenţa verbală se corelează cu sănătatea mentală. La 
copii se pot observa în urma violenţei verbale repetate: tulburări emoţionale 
şi probleme de comportament, probleme de concentrare a atenţiei – care duc 
la randament şcolar redus. La adulţi vorbim despre anxietate, depresie, stres 
postraumatic şi manifestări comportamentale antisociale. Un adult agresat în 
copilărie are foarte mari şanse de a deveni un agresor care să folosească acelaşi 
limbaj, aceeaşi cale de control sau agresiune asupra celorlalţi. Foarte mult du‑
cem cu noi, la vârsta adultă, experienţele din copilăria timpurie – cei şapte ani 
de acasă. Nu întâmplător se pune atât de mare accent pe cei şapte ani, pentru 
că este într‑adevăr vârsta stadiilor dezvoltării inteligenţei. După vârsta de şapte 
ani, un copil ajunge să înţeleagă mult mai bine anumite lucruri şi se fixează şi 
se consolidează mult mai bine. Însă, lucrurile până la vârsta precizată sunt în‑
văţate foarte mult prin modelare. De aceea, părintele este destul de răspunzător 
faţă de lucrurile pe care le va semăna în copilul său. Mă refer la modalitatea 
de interacţiune – care poate să fie agresivă şi atunci tinde spre lovire, pedeapsă 
fizică – coroprală; modalitatea de interacţiune din punct de vedere al limbajului 
şi atunci vorbim despre agresivitatea verbală. Nu trebuie să ne suprindă faptul 
că dacă un adult vorbeşte urât, la fel va vorbi şi copilul său. Orice adult este sau 
poate fi model pentru copilul lui! Nu trebuie să suprindă faptul că dacă mama 
sau tata a lovit copilul, acesta nu va face la fel atunci când va avea frustrare. În 
relaţie cu alţi copii îşi va gestiona la fel starea sau îşi va rezolva problema pe care 
o va întâmpina.

Rep.: Unde duce, în timp, agresivitatea, violenţa verbală în diferitele ei forme, asu‑
pra copilului ?

L.I.: Prin agresivitate verbală înţelegem mai multe lucruri. Înţelegem: 
ameninţările, critica incorectă sau neconstructivă, atitudinea de intimidare, de‑
precieri, dar şi atribute, ca să le spun aşa, faţă de potenţialul persoanei, sau ce‑
luilalt. Înţelegem toate formele de denigrare a celuilalt prin cuvinte nepotrivite. 
Relaţiile sau corelaţiile apar cu anumite probleme. Eu aş spune, de exemplu că 
un copil, crescut în permanenţă, într‑o familie cu critică îşi va interioriza acest 
fel de interacţiune cu celălalt, dar va mai veni încă un lucru: autocritica. Va 
ajunge să fie un adult , acest lucru îl arată şi studiile, perfecţionist. Ei nu sunt 
mulţumiţi niciodată de ceea ce fac. Aş spune că a fi perfecţionist este un lucru 
pozitiv. Este un lucru bun atunci când vrei să performezi, dar nu când se ajunge 
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la un dezechilibru emoţional din cauza asta. Nu este mulţumit niciodată de 
partenerul pe care îl are, de relaţia pe care o are, de munca pe care o face etc. 
Acest lucru se datorează faptului că niciodată pentru părinte, niciodată, nu a 
fost bine ceea ce a făcut copilul. Întotdeauna a fost o critică în spatele lucrului 
respectiv, care duce la: perfecţionism, lipsă de sine scăzută şi neîncrederea în 
forţele proprii. Să ştiţi, toate acestea merg într‑o evoluţie. Vedem copilul care 
îşi mai pierde anumite lucruri, pentru că se rafinează datorită nivelului de în‑
ţelegere, dar sâmburele pus în perioada asta timpurie, o să‑l regăsim la adult cu 
nişte manifestări specifice adultului: nemulţumire, tendinţa de gândire nega‑
tivă care merge ulterior înspre pesimism. Spuneam că din punct de vedere a 
problemelor de sănătate mentală agresivitatea verbală este corelată cu: depresie, 
anxietate, stres postrumatic – copilul visează noaptea, sau adultul expus unei vi‑
olenţe verbale şi fizice, are acele flash‑backuri specifice stresului post traumatic 
după evenimentul traumatizant.

Rep.: Ameninţările şi criticile sunt sau nu, uneori, necesare în educaţia copilului?
L.I.: Dacă vorbim despre părinţii care îşi ameninţă copiii prin diferite for‑

me de genul: „nu te mai iubesc”, „nu mai eşti copilul meu”, „îţi fac bagajul 
şi te trimit”, ” nu eşti bun”, aceştia sădesc, ca să spun aşa, nesiguranţa, teama. 
Ameninţările duc la anixietate. Copilul va fi tot timpul într‑o teamă. Să nu ui‑
tăm că nevoia unui copil este de siguranţă. Ce poate semăna, un părinte, prin 
astfel de ameninţări? Nelinişte, îngrijorare, teamă. În mintea copilului, dacă nu 
va face aşa cum spune sau îl obligă părintele să facă, chiar va crede în acele ame‑
ninţări. Un părinte nu trebuie să‑şi denigreze niciodată copilul, dar niciodată! 
Dimpotrivă, ca şi părinte vrei să potenţezi ce are copilul bun! Denigrarea duce 
la nesiguranţă, neîncredere în sine, apreciere negativă asupra propriei persoane. 
Din păcate dacă ar fi să ne gândim la agresori, aceştia ar putea să fie părinţii, 
dar pot să fie şi sunt, unii dascăli, şi copiii între ei. Dacă mergem pe această cla‑
sificare, dascălul unoeri se regăseşte în postura de agresor atunci când vorbim 
despre violenţă verbală. Nu toţi dintre ei, dar sunt! În ultimul timp sunt cazuri 
de acest gen.

Cea mai mare greşeală, din punctul meu de vedere, pe care un părinte sau 
un dascăl o poate face, este să evalueze global un copil prin prisma unui singur 
incident. Adică un lucru neştiut la şcoală, de exemplu, un banal exerciţiu, nu 
trebuie generalizat sub aspectul că nu ştie nimic. Dimpotrivă! Dacă a rezolvat 
un singur exerciţiu, doar unul singur, înseamnă că acel copil ştie ceva. Nu avem 
dreptul să îl criticăm generalizând faptul că nu ştie să rezolve niciun exerciţiu. 
Da, este nevoie în procesul de educare al copilului de critică, dar de o critică 
constructivă. O critică constructivă se referă la situaţia X şi va scoate în evidenţă 
ceea ce a făcut bine copilul, punctând ceea ce nu a făcut bine. Un părinte care 
vrea să‑şi educe copilul trebuie să‑i amintească acestuia şi lucrurile bune pe 
care le‑a realizat.
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Rep.: Critica poate mobiliza, poate impulsiona copilul să performeze, să demostre‑
ze că poate mai mult?

L.I.: Lucrurile acestea se întâmplă la vârstă timpurie. Critica în sine nu e 
neapărat rea, vreau să punctez acest lucru, învăţăm din greşeli! Critica necon‑
structivă, de exemplu la copii mici. Sunt cazuri în care intervine mobilizarea. 
Pentru că acolo este o altă variabilă care cântăreşte foarte mult în viaţa copilului: 
nevoia de atenţie a părintelui. Şi el se va da peste cap ca să obţină lauda, apreci‑
erea şi mulţumirea părintelui. În orice caz, nu e ceva ce aş recomanda pentru a 
motiva copilul!

Magazin Sălăjean, 11 aprilie 2016



De la „Drăgăşani” la „Converse”

Ce mult s‑au schimbat vremurile, ce mult ne‑am schimbat şi continuăm 
să ne schimbăm noi, toţi. Evoluăm! Spun asta după ce am venit de la o şedinţă 
de Dialog Social desfăşurată la Instituţia Prefectului, şedinţă unde reprezentan‑
ţii învăţământului sălăjean au anunţat noua „structură” valabilă din anul şcolar 
2016‑2017. E trist cum vedem cu toţii că, de la an la an, se închid şcoli şi gră‑
diniţe din lipsă de copii. E trist că oamenii îşi iau lumea în cap încercând să‑şi 
caute rostul şi un trai mai bun departe de casă, de cei dragi. N‑au ce face, în‑
cearcă! Decât să stea fără rost şi să nu aibă cu ce să‑şi hrănească copiii, mai bine 
pleacă! Natalitatea, cândva „înfloritoare”, astăzi abia mai suflă prin statistici, iar 
perspectivele sunt din ce în ce mai îngrijorătoare. Mi‑amintesc anii de şcoală 
în care eu, adultul nostalgic după anii copilăriei, eram elev. Atâţia copii eram la 
şcoală încât sălile de clasă erau puţine şi parcă mici. Ţin minte şi acum cum din 
clasa a II‑a, datorită faptului că eram mulţi elevi, făceam cursuri după‑amiaza. 
Începeam orele la 12, 13 şi le terminam la 16, uneori chiar mai târziu. Compar 
mereu învăţământul de atunci cu cel de acum şi îmi dau seama că diferenţa 
e … mare. Fiica‑mea, elevă în clasa a II‑a, are portofoliu. Eu am aflat de por‑
tofoliu, nici nu mai ţin bine minte, cred că, în clasele gimnaziale – în orice 
caz prin clasa a VII‑VIII sau poate în liceu. În învăţământul de astăzi se învaţă 
web design în timp ce noi, generaţia anilor 1975‑1980 învăţam: traforaj, lucru 
manual, pirogravură etc. Colecţionam plante în ierbar, insecte rare şi fluturi, 
uneori timbre. Astăzi elevii „colecţionează” prieteni pe facebook, telefoane de 
ultimă generaţie şi haine de „firmă”. Mi‑aduc aminte că purtam „Drăgăşani”‑ 
actualmete „Converse”. Atunci ni se spunea mereu că trebuie să învăţăm ca să 
ajungem departe. Da, bine spus departe! Am avut colegi şi prieteni eminenţi 
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care într‑adevăr au ajuns departe, unii peste ocean, alţii mai aproape – pe conti‑
nentul european, sătui de „evoluţia” post‑decembristă din ţară. Evoluţia la noi 
înseamnă: vile, maşini de lux, vacanţe exotice, tunuri, şarlatănie şi tupeu.

Magazin Sălăjean, 11 mai 2016



Omul, haina şi caracterul

Mereu auzeam în jurul meu, încă de mic copil, cum că „nu haina îl face 
pe om”. De‑a lungul timpului s‑a dovedit că prima impresie contează, iar ţi‑
nuta „la patru ace” impresionează. Am încercat să trec, de multe ori, dincolo 
de aspectul şi de calitatea ţinutei, să observ privirea şi atitudinea celor îmbrăcaţi 
la ”patru ace”. Am remarcat că omul, în ţinută diferită şi în situaţii diferite, e 
acelaşi om – domn. Se vede clasa, educaţia şi bunul simţ indiferent dacă poartă 
sacou sau bluză de trening. Zilele trecute, în piaţa din centrul oraşului, printre 
zecile de vânzători, se afla o bătrânică ce se chinuia să‑şi vândă marfa, vreo trei 
– patru sticle cu lapte. Era spre orele după‑amiezii şi, disperată că rămâne cu 
marfa pe stoc, a început să întrebe clienţii care treceau prin dreptul ei dacă do‑
resc să cumpere „lapte proaspăt”. În zonă, o doamnă prezentabilă, îmbrăcată „la 
patru ace”, aranjată şi dichisită, nu i‑a spus nimic bătrânei după ce a ofertat‑o. 
S‑a uitat la ea lung şi apoi şi‑a întors capul spre „colega” cu care venise la piaţa. 
„Ce miros îngrozitor! Cum să cumpăr de la una ca asta?”, spunea doamna, 
vizibil deranjată. Câteva secunde mai târziu, aceeaşi bătrânică deznădăjduită, se 
adresează unui alt client – modest îmbrăcat. Acesta s‑a uitat la biata femeie, i‑a 
zâmbit şi i‑a mulţumit pentru ofertă. A mers mai departe în căutarea produ‑
selor pe care vroia să le cumpere, fără a remarca, în auzul tuturor, mirosul din 
zonă. Atitudinea celor doi cilenţi de la piaţă şi implicit a vânzătoarei mi‑a redus 
în minte acel cunoscut slogan – „nu haina îl face pe om”. De multe ori o haină 
frumoasă este purtată de oameni nu tocmai „frumoşi”. În spatele ţinutei, care 
impresionează, mai devreme sau mai târziu se observă caracterul.

Magazin Sălăjean, 23 mai 2016
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Orice alegi, Nosa şi Bode tot ies

Calculele pe votul politic din Sălaj arată că cei care deschid lista pentru Camera 
Deputaţilor din partea PSD şi PNL obţin din prima distribuire mandatele de par‑
lamentar. Cele două partide au anunţat că listele lor sunt deschise de Iuliu Nosa 
(PSD) şi Lucian Bode (PNL). Listele nu sunt definitive.

Alegerile parlamentare din acest an se desfăşoară pe alte coordonate decât cele 
din urmă cu patru ani. S‑a renunţat la împărţirea pe colegii şi aşa‑zisul vot unino‑
minal, revenindu‑se la votul pe liste de partid propuse în fiecare judeţ. Astfel că, în 
funcţie de populaţia judeţului, se împart mandatele de reprezentanţi în Parlamentul 
României. Sălajul nu are suficientă populaţie nici măcar pentru numărul minim de 
mandate, respectiv doi senatori şi patru deputaţi, însă beneficiază de numărul mi‑
nim de mandate stipulate în lege. Aşadar, pentru cele şase mandate de parlamentar 
de Sălaj se bat partidele noastre la alegerile din 11 decembrie. Cum am mai trecut 
prin campanii electorale de tot felul, putem să anticipăm unele lucruri care se vor 
întâmpla în perioada următoare. Inclusiv repartiţia mandatelor între competitorii 
electorali.

Cum şi‑au câştigat mandatele actualii parlamentari sălăjeni

La alegerile parlamentare din 2012, scena politică avea o altă configuraţie. La 
guvernare era USL, o alianţă formată din PSD‑ul lui Victor Ponta şi PNL‑ul lui 
Crin Antonescu, instaurat după aproape patru ani de guvernare PDL. Pe un fond 
de eroziune puternică la guvernare, PDL‑ul decontând măsurile anticriză, partidul 
patronat atunci de preşedintele României Traian Băsescu era în cădere liberă în 
sondaje. Pentru alegeri au încercat un artificiu, un fel de rebranduire care să „păcă‑
lească” electoratul, respectiv alianţa cu istoricul PNŢ‑CD sub sigla ARD. Astfel că 
am avut de‑a face cu doi competitori importanţi la alegeri, USL şi ARD. Câştigător 
fără drept de apel a fost USL‑ul celor doi lideri ai momentului: Victor Ponta şi Crin 
Antonescu. Pentru guvernare, noul guvern Ponta se bucura, la începutul mandatu‑
lui, de o majoritate parlamentară de aproape 70 la sută.

În Sălaj, USL‑ul a fost pe val, la fel ca în restul ţării. Din şase mandate, USL 
şi‑a adjudecat jumătate, toţi cei trei parlamentari obţinându‑şi mandatele cu peste 
50 la sută din voturi. Pe colegiul 3 ‑  Jibou, deputatul Iuliu Nosa (PSD) obţinea 
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52,88 la sută din voturi. Pe colegiul 4 ‑  Zalău, deputatul Mirel Taloş (la acel mo‑
ment de la PNL) obţinea 56,23 la sută din voturi. La Senat, pe colegiul 2 Jibou – 
Zalău, Gheorghe Pop (PSD) obţinea 57,88 la sută din voturi. Diferenţa de opţiuni 
dintre stânga şi dreapta în Sălaj, la acel moment, se vede din scorul obţinut de 
reprezentantul ARD Lucian Bode (PDL), care a devenit deputat prin redistribuire 
cu 28,15 la sută din voturi. În ceea ce‑i priveşte pe cei doi parlamentari UDMR, 
deputatul Seres Denes a câştigat pe colegiul 2 ‑  Cehu Silvaniei cu 58,58 la sută din 
voturi, în vreme ce Vegh Alexandru a devenit senator prin redistribuire, obţinând 
36,50 la sută din voturi.

Reconfigurarea scenei politice în prezent

Între timp, după alegerile europarlamentare din 2014, PNL‑ul lui Crin 
Antonescu a fuzionat cu PDL, rezultând noul PNL, care a dat preşedintele ţării, pe 
Klaus Iohannis.  De cealaltă parte, rămas singur, Victor Ponta a avut de a face cu o 
guvernare grea, care, la fel ca pe Emil Boc, l‑a erodat ca imagine. Rezultatul a fost 
oarecum asemănător cu al lui Boc ‑  Victor Ponta a pierdut guvernarea, fiind obli‑
gat să demisioneze în urma tragicului incendiu de la Colectiv. A pierdut inclusiv 
preşedinţia PSD, preluată de Liviu Dragnea.

Un alt efect al fuziunii PNL‑PDL a fost tentativa de rupere a liberalilor făcută 
de Călin Popescu Tăriceanu, care a creat un nou partid liberal. Mai întâi a fost PLR, 
apoi acesta a fuzionat cu PC şi a rezultat ALDE.

La nivel de Sălaj, noul partid PNL a însemnat o creştere politică. La alegerile 
prezidenţiale din 2014  s‑a înregistrat prima victorie a dreptei în judeţul nostru. 
Lucurile au revenit spre stânga la alegerile locale din acest an, însă şi de data aceasta 
PNL‑ul a fost pe un trend ascendent comparativ cu rezultatele însumate de PNL 
şi PDL în urmă cu patru ani, cel puţin ca număr de mandate de primari. PSD, în 
schimb, a reuşit ceea ce probabil nici ei nu credeau că e posibil: câştigarea primăriei 
municipiului reşedinţă de judeţ.

În ceea ce‑i priveşte pe parlamentari, avem două schimbări semnificative. 
Odată cu fuziunea PNL‑PDL, liberalii ar fi trebuit să aibă doi parlamentari, pe 
Mirel Taloş şi pe Lucian Bode. Însă Mirel Taloş a plecat la partidul lui Tăriceanu, 
PLR, acum ALDE. Momentan, deşi nu s‑au definitivat listele de candidaţi, toţi cei 
şase parlamentari sălăjeni deschid listele de candidaţi ai partidelor din care fac parte.

Ce votăm în 11 decembrie?
Spre deosebire de alegerile parlamentare din urmă cu patru ani, acum nu mai 

votăm uninominal, pe colegii. Când vom intra în cabina de vot, pe buletinul de vot 
vom avea câte o listă de nume de la fiecare partid care se va înscrie în cursa electo‑
rală. Partidele pot opta pentru o listă de şase candidaţi la deputaţi şi patru la senatori 
sau pot folosi calculul alternativ, respectiv numărul de mandate plus 25 la sută, ceea 
ce ar da un număr de cinci candidaţi la deputaţi şi trei la Senat, pentru judeţul nos‑
tru. Alegerile parlamentare suscită interes pe vot politic în cea mai mare parte şi mai 
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puţin se pune accentul pe candidaţi, cel puţin în privinţa votului pe listă. Important 
va fi, pentru aceste alegeri, mesajul politic naţional al partidului care propune can‑
didaţi şi într‑o mai mică măsură candidaţii propriu‑zişi. În funcţie de cine strânge 
cele mai multe voturi sau cele mai multe mandate de parlamentar la nivel naţional 
se poate creiona o majoritate parlamentară care să preia guvernarea după alegeri. 
Actualul Guvern Dacian Cioloş, fondat pe baze tehnocratice, este unul provizoriu, 
până după aceste alegeri parlamentare. Principalii competitori electorali în acest an 
sunt PSD‑ul lui Liviu Dragnea şi PNL‑ul Alinei Gorghiu. Cum ambele partide 
au probleme de imagine pe partea de corupţie şi probleme în justiţie, e greu de 
crezut că va reuşi vreunul să obţină majoritatea mandatelor pentru a forma singur 
guvernul. Astfel că sunt de urmărit partidele mici, aşa‑numitele partide‑balama, 
care pot întoarce majorităţile în funcţie de cum au interes. Iar aici ar putea intra 
UDMR‑ul, PMP‑ul lui Traian Băsescu (care a absorbit şi UNPR‑ul), ALDE al lui 
Tăriceanu şi, cine ştie, poate chiar USR‑ul lui Nicuşor Dan. Dar, întâi de toate, 
aceste formaţiuni politice trebuie să facă pragul electoral care le permite intrarea în 
Parlamentul României.

Indiferent cum votezi, pe doi dintre 
deputaţi îi cunoşti dinainte

PNL‑ul încurcă cumva calculele politice pentru alegerile parlamentare din 
acest an. În urmă cu patru ani era în USL, alături de PSD, acum a fuzionat cu PDL 
şi este principalul adversar politic al vechiului aliat. Astfel că nu putem să folosim 
datele alegerilor parlamentare din 2012 pentru a vedea cum se pot împărţi manda‑
tele. Aici trebuie luată în calcul şi guvernarea Ponta, dar şi problemele cu justiţia ale 
liderilor celor două partide. Singurele rezultate care pot fi folosite cât de cât sunt 
cele de la alegerile locale din iunie, însă doar cele pentru Consiliul Judeţean, care 
sunt, cât de cât, obţinute pe vot politic.

La nivel de Sălaj, la alegerile locale din iunie au votat 108.136 de sălăjeni, însă 
6.744 dintre aceştia şi‑au anulat voturile. Astfel că avem 101.392 de voturi valabil 
exprimate pentru Consiliul Judeţean. Din totalul voturilor valabile, PSD a obţinut 
36.880 de voturi (36,37 la sută), PNL a obţinut 28.519 voturi (28,12 la sută) şi 
UDMR a obţinut 20.231 de voturi (19,95 la sută). Restul voturilor au fost împărţi‑
te între UNPR (5 la sută), ALDE (4,54 la sută),  PMP (4,05 la sută) şi PP‑MT (1,94 
la sută). Aici interesant de văzut va fi scorul pe care‑l va obţine PMP‑ul, rezultat din 
fuziunea vechiului PMP cu UNPR. Dacă vom cumula rezultatul obţinut la locale 
de cele două partide, voturile lor împreună ar fi de peste 9.000, respectiv 9,05 la 
sută. Însă în politică unu plus unu nu fac întotdeauna doi.

Dacă rezultatele ar fi similare sau aproapiate la alegerile parlamentare din 11 
decembrie, pe noul sistem de alegere a Camerei Deputaţilor şi Senatului calculul 
s‑ar face astfel: la 100.000 de sălăjeni prezenţi la vot, pentru obţinerea unui mandat 
de deputat ar fi nevoie de 25.000 de voturi, iar pentru un mandat de senator de 
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50.000 de voturi. Ca bazin electoral, doar PSD şi PNL pot aduna peste 25.000 de 
voturi, astfel că cel care deschide lista la Camera Deputaţilor din cele două partide 
are mandatul asigurat din start. În prezent, vorbim de reconfirmarea mandatelor 
lui Iuliu Nosa de la PSD şi Lucian Bode de la PNL, cei care nu ar trebui să facă 
absolut nimic în campania electorală pentru a‑şi păstra mandatele.

Redistribuire cu rest

Resturile sunt foarte importante în calculul mandatelor. După prima alocare 
de mandate, ierarhia se schimbă la alocarea celorlalte două.  Am avea UDMR‑ul 
cu un rest de 20.231 de voturi, PSD‑ul cu 11.880 de voturi, PMP (vechiul PMP 
plus UNPR) cu aproximativ 9.000 de voturi, ALDE cu 4.597 de voturi şi PNL‑ul 
cu 3.519 voturi (calculul făcut pe voturile obţinute la alegerile locale din iunie la 
Consiliul Judeţean).

Situaţia este puţin mai complicată la UDMR, acolo unde lista este deschisă de 
către preşedintele formaţiunii, Seres Denes. El ar mai avea nevoie de încă aproape 
5.000 de voturi să‑şi securizeze mandatul de deputat. Aceste voturi îi pot veni la 
prima redistribuire, de la organizaţiile UDMR din zona adiacentă Sălajului.

În schimb, cel de‑al patrulea mandat de deputat este adevărata miză a alegeri‑
lor. Mandatul pe care astăzi îl deţine deputatul ALDE Mirel Taloş poate fi câştigat 
de oricine. Este foarte posibil să‑l revedem pe Taloş în Cameră, dacă ALDE face 
pragul electoral, la fel de bine cum poate să parvină oricărei alte formaţiuni politice, 
în funcţie de scorul pe care îl va obţine. Chiar şi PSD şi PNL au anunţat public că 
vizează obţinerea acestui mandat.

La Senat, lucrurile sunt şi mai volatile. Pe vot politic, absolut niciun partid 
sălăjean nu poate obţine mandatul din prima, respectiv 50.000 de voturi. Aşa că 
se va aştepta redistribuirea. Prima şansă o are partidul cu cele mai multe voturi, în 
cazul acesta PSD, urmat de PNL şi UDMR. Însă la loteria redistribuirilor se poate 
întâmpla orice, chiar şi să ia mandat de senator un partid care are doar câteva mii de 
voturi. S‑a mai întâmplat în Sălaj, în 2004, când senatorul PSD de acum, Gheorghe 
Pop, a pierdut mandatul de senator pentru care avea aproximativ 45.000 de voturi, 
iar în Senat a plecat reprezentantul PRM, Petru Stan, care obţinuse undeva la 3.000 
de voturi. 

Sălăjeanul, 5 octombrie 2016
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Premierul Dacian Cioloș, la Zalău

Dacian Cioloș, prim‑ministrul României, a fost vineri la Zalău într‑o vizită oficială în 
cadrul căreia s‑a întâlnit cu reprezentanți ai administrației publice locale și parlamentari pentru 
a le prezenta stadiul rezolvării unor probleme punctuale care i‑au fost aduse la cunoştinţă cu 
ocazia vizitei precedente, din urmă cu câteva luni.

Centura Zalăului

Una dintre problemele aduse la cunoștința premierului la vizita oficială ante‑
rioară a fost cea a realizării tronsonului doi din Centura Zalăului.

,,Am venit să vă informez despre faptul că nu numai că există acum aviz din 
partea Ministerului Apărării, pentru că ea trece pe lângă poligon, dar am găsit o 
soluție împreună cu noua companie de investiții în infrastructură rutieră, CNAIR, 
care a fost creată și care va începe de anul viitor să execute și lucrări în regie pro‑
prie, pornind de la experiența pozitivă a reparației de pe autostrada Sibiu ‑ Orăștie. 
Pornind de la această experiență, CNAIR va face și lucrări în regie proprie și foarte 
probabil una din aceste lucrări va fi cea a centurii ocolitoare a Zalăului, bucata care 
mai este de construit. Acolo trebuie refăcut studiul de fezabilitate și proiectul teh‑
nic, după care CNAIR‑ul poate să treacă la execuția lucrării, obiectivul fiind de a 
lansa cât de curând, în următoarele săptămâni, licitația pentru studiul de fezabilitate 
și proiectul tehnic pentru acea bucată, documentație care se va realiza în cursul 
anului viitor, în așa fel încât în primăvara anului 2018 se poate trece la execuția 
lucrării, lucrare care ar putea fi finalizată în 12‑14 luni. Eu sper ca până în 2019 
Zalăul să aibă finalizată și această parte a centurii. Urmează ca Primăria, împreună 
cu CNAIR‑ul, să clarifice toate celelalte aspecte tehnice”, a precizat premierul.

Salvați Casa Memorială Iuliu Maniu!

Campania de salvare a Casei Memoriale Iuliu Maniu de la Bădăcin va avea 
final fericit. Cel puțin asta susține premierul Dacian Cioloș, care provine din co‑
muna Pericei, din care face parte Bădăcinul.

,,Am avut o solicitare de sprijin de la mai mulți parlamentari pentru refacerea 
Casei Memoriale a lui Iuliu Maniu. Această lucrare a fost începută de proprie‑
tar, însă s‑a oprit la un anumit stadiu și mi s‑a solicitat sprijinul. I‑am informat că 
proiectul pe care l‑au depus în ultimele săptămâni urmează să fie evaluat în zilele 
următoare de către Institutul Național al Patrimoniului și, în funcție de punctajul 
pe care îl obține, foarte probabil se poate să fie finanțat prin Institut, în așa fel încât 
în cursul anului viitor să fie finalizată această lucrare. Cred că ar fi un lucru bun și 
în perspectiva Centenarului 2018, dată fiind personalitatea lui Iuliu Maniu și im‑
plicarea lui inclusiv în acel proces”, a declarat premierul.  
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Cetatea Bathory din Șimleu Silvaniei

Un alt proiect care se zbate de ani de zile pentru a fi realizat este cel de refacere 
a Cetății Bathory din Șimleu Silvaniei.

,,Am informat Primăria Șimleu că are avizul de la Ministerul Culturii pentru 
a putea să înceapă lucrările de renovare la Cetatea Bathory, pe care înțeleg că orașul 
dorește să o valorifice, inclusiv din punct de vedere turistic”, informează Cioloș.

Centura ocolitoare a orașului Jibou

,,Am mai avut o temă data trecută referitoare la centura ocolitoare a orașu‑
lui Jibou, care are o trecere la nivel cu calea ferată, pentru care exista un blocaj la 
Ministerul Transporturilor. Am înțeles de la domnul primar, după demersurile care 
au fost făcute săptămânile trecute, că și această problemă este în curs de rezolvare. 
Regionala CFR urmează să își asume această lucrare și urmează să fie finalizată în 
prima jumătate a anului viitor”, precizează Dacian Cioloș.

Taxa radio‑TV

Întrebat de jurnaliștii prezenți la întâlnirea de la Zalău dacă va contesta la 
CCR Legea de eliminare a celor 102 taxe, inclusiv taxa Radio‑TV, premierul a spus 
că ,,Am analizat și nu avem argumente constituționale pentru a ataca astfel de de‑
cizii, vom trimite într‑un fel sau altul o notă către Parlament prin care să explicăm 
care sunt problemele legislative din punctul nostru de vedere cu aplicarea acestei 
legi, pe care Parlamentul ar trebui să le clarifice în cel mai scurt timp dacă dorește 
să le aplice. Dincolo de impactul bugetar, de peste un miliard de lei, sunt chestiuni 
legislative care trebuie clarificate inclusiv pentru Radio și Televiziune, pentru că 
altfel această lege riscă să nu poată fi aplicată sau riscă să creeze mai multe probleme 
decât rezolvă”.

Campania UDMR ,,Salvăm orașul de București”

Cu referire la campania lansată de UDMR în mai multe orașe din Ardeal de 
salvare a acestora de București, premierul Cioloș a fost tranșant.

,,Eu nu cred că trebuie să salvăm nicio regiune de București și mai ales Ardealul 
nu are de ce să se plângă. Ardealul, din punct de vedere economic, a evoluat foarte 
bine sau, mă rog, zonele din Transilvania și din Banat. Problemele pentru care va 
trebui să avem o viziune și proiecte în viitor, pentru a echilibra dezvoltarea, sunt 
mai ales în zona de est a României și în zona de sud. Eu nu cred că astfel de abor‑
dări locale sunt soluții pentru dezvoltarea românilor. Cred că, dimpotrivă, trebuie 
să găsim modalități și pe partea de infrastructură, dar și pe alte domenii, ca să legăm 
mai mult regiunile din România și nu să le izolăm”.
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Autostrada Transilvania

În ceea ce privește Autostrada Transilvania, prim‑ministrul Cioloș recunoaște 
că marile proiecte de infrastructură sunt greu de urnit, dar că se lucrează la soluți‑
onarea problemelor.

,,Pe toate obiectivele de autostradă mai ales, obiectivul nostru este să le lăsăm 
în licitație. Acolo unde este nevoie de studiu de fezabilitate și proiect tehnic, să 
lansăm licitațiile, acolo unde e nevoie de deblocarea lucrărilor care sunt blocate din 
motive administrative, să le deblocăm pe toate, acolo unde trebuie lansate licitații 
pe noi loturi pentru execuție, să o facem. Ăsta e obiectivul pe care și l‑a fixat dom‑
nul ministru Bușe și are toată susținerea. Mai ales pe partea de Suplacu de Barcău 
‑ Borș sunt lucruri care se vor debloca”. 

Premierul Dacian Cioloș l‑a adus la Zalău și pe noul ministru al Fondurilor 
Europene. Potrivit lui Cioloș, pe zona de proiecte din fonduri europene sunt foarte 
multe întrebări la care noul ministru ar putea să dea răspunsuri. Din acest motiv 
a organizat și o întâlnire cu oamenii de afaceri sălăjeni imediat după întâlnirea cu 
reprezentanții administrației publice locale. 

Sălăjeanul, 30 octombrie 2016 



Atacuri prin telefon:                           
Ai câştigat... o mare ţeapă!

Telefoanele de generaţie smart aduc la purtător ceea ce ai în birou: computer 
la nivel portabil care te interconectează cu întreaga lume. Poţi să accesezi cu câteva 
click‑uri conturile bancare, să faci plăţi, să comanzi şi să cumperi produse, dar şi 
să socializezi, să te informezi, sa vizualizezi o gamă variată de produse media. Dar 
tot acolo pândeşte şi pericolul, pentru că dincolo de produsele informatice securi‑
zate, haiducii moderni produc programe care îţi pot copia datele personale sau pot 
să îşi acceseze conturile de orice fel. Riscul? Îţi pierzi propriul acces la conturile 
private, îşi poţi pierde banii sau poţi deveni victima unui şantaj. La fel de inventivi 
precum cei care crează programe utile, haiducii moderni crează programe prin care 
îşi pot fura identitatea şi tot ceea ce ţine de amprenta ta digitală. Ai auzit cunoscuţi 
care s‑au trezit cu cardurile golite? Dar de prieteni care nu şi‑au pierdut accesul la 
conturile de socializare, la adresele de e‑mail şi chiar la propriile gadget‑uri? Dar 
de prieteni care s‑au trezit că cineva le‑a publicat  informaţii personale, fotografii 
sau conversaţii private stânjenitoare? Sunt aspecte ale utilizării internetului care te 
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pot afecta grav numai pentru că, din greşeală, din neştiinţă, ai accesat un link sau 
un video despre care nu ştiai nimic. „Cârligul” cu care te agaţă cei care vor să‑ţi 
fure informaţiile personale sunt ambalate întotdeauna atractiv. Aşadar, trebuie să 
te informezi şi să te protejezi împotriva oricărei vulnerabilităţi care vine odată cu 
gadget‑ul pe care îl foloseşti.

 
DIICOT spune: Atenţie la malware!

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism s‑a alăturat campaniei de conștientizare a malware‑ului ce afectează dis‑
pozitivele mobile, derulată în această săptămână, la nivel paneuropean.

Astfel că suntem atenţionaţi de tipurile de pericole care pândesc utilizatorii de 
dispozitive mobile şi modalitatea în care pot fi evitate  eventualele atacuri.

 
Ameninţări pe web

Verificaţi de două ori înainte de a da click pe orice link sau video. Vă puteţi 
pierde banii, informaţiile personale şi chiar datele stocate, dacă dispozitivul încetea‑
ză să mai funcţioneze. Nu vă lăsaţi înşelaţi. Dispozitivul dumneavostră mobil poate 
fi infectat accesând pur şi simplu o pagină web nesigură. Linkurile şi anexele rău 
intenţionate pot fi incluse direct într‑un e‑mail.

Atacurile phishing păcălesc utilizatorii să ofere informaţii personale asumân‑
du‑şi calitatea de instituţie de încredere. Acestea se transmit prin e‑mail, mesaje 
text sau platforme ale reţelelor de socializare.

Dimensiunea redusă a ecranului smartphone‑ului este o constrângere gene‑
rală. Browser‑ele mobile afişează adrese URL într‑un spaţiu limitat al ecranului, 
fiind astfel dificil să vedeţi dacă domeniul este legitim.

Cum vă puteţi proteja? Fiţi suspicios dacă primiţi un SMS sau un apel te‑
lefonic de la o companie care vă solicită informaţii personale. Puteţi verifica dacă 
mesajul/apelul este legitim prin apelarea directă a companiei la numărul lor oficial. 
Atunci când navigaţi pe web de pe dispozitivul dumneavostră mobil, asiguraţi‑vă că 
această conexiune este securizată prin HTTPS. Puteţi verifica întotdeauna acest lu‑
cru la începutul adresei URL. Nu faceţi niciodată clic pe un link/o anexă dintr‑un 
e‑mail sau SMS nesolicitat. Ştergeţi‑l imediat. Aveţi grijă dacă accesaţi o pagină web 
care conţine greşeli gramaticale, greşeli de ortografie sau cu rezoluţie mică.

 
Nu e doar un joc!

Deseori primiţi notificări cu privire la un anume joc pe dispozitivul mobil, 
recomandat de prieteni sau de cine ştie ce persoane. Însă, cel mai bine ar fi să in‑
stalaţi aplicaţiile numai din magazinele oficiale de aplicaţii.  Înainte de a descărca 
o aplicaţie, verificați atât aplicaţia, cât şi persoanele care au publicat‑o. Aveţi grijă la 
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link‑urile pe care le primiţi în e‑mail şi mesajele text care vă pot păcăli să instalaţi 
aplicaţii de la un terţ sau din surse necunoscute. Verificaţi recenziile şi calificativele 
acordate de alţi utilizatori. Verificaţi ce tipuri de date poate accesa aplicaţia şi dacă vă 
poate partaja informaţiile cu alte părţi. Are nevoie de toate aceste permisiuni? Dacă 
nu, nu‑l descărcaţi. Şi instalaţi o aplicaţie de securitate mobilă. Aceasta va examina 
toate aplicaţiile de pe dispozitivul dvs. şi fiecare aplicaţie nouă pe care o instalaţi 
ulterior, avertizându‑vă dacă găseşte software rău intenţionat.

 
Malware‑ul vă poate costa bani

 
Malware‑ul pentru operaţiunile bancare mobile a fost conceput pentru a fura 

informaţiile financiare stocate pe dispozitivul dumneavostră. Acesta se poate trans‑
mite prin accesarea unor pagini web special create pentru a face rău, prin descăr‑
carea aplicaţiilor rău intenţionate sau prin phishing. Dacă v‑aţi ales cu un malware 
prin una dintre cele trei metode, riscul este să vă fie furate informaţiile personale de 
autentificare la bancă şi chiar să vă treziţi fără bani în conturi.

Pentru a evita aceste situaţii neplăcute, descărcaţi aplicaţia mobilă oficială a 
băncii dumneavostră şi asiguraţi‑vă că accesaţi de fiecare dată pagina web reală a 
băncii. Evitaţi conectarea automată la pagina web sau aplicaţia online a băncii. Nu 
partajaţi sau divulgaţi nimănui numărul cardului bancar sau parola. Dacă este dis‑
ponibilă, instalaţi o aplicaţie de securitate mobilă care vă va avertiza în cazul oricărei 
activităţi suspicioase. Dacă vă pierdeţi telefonul mobil sau vă schimbaţi numărul, 
contactaţi banca pentru a vă actualiza informaţiile. Nu partajaţi informaţiile cu pri‑
vire la contul dumneavostră prin mesaje text sau e‑mail. Utilizaţi întotdeauna o 
reţea Wi‑Fi sigură atunci când vă conectaţi la pagina web sau aplicaţia mobilă a 
băncii. Nu vă conectaţi niciodată de la o reţea Wi‑Fi deschisă şi verificaţi frecvent 
extrasele de cont.

 
Ransomware mobil sau adio, fişiere personale!

 
Ransomware‑ul vă ţine dispozitivul mobil şi datele ostatice în schimbul unui 

preţ. Acest tip de malware blochează ecranul dispozitivului dvs. sau vă împiedi‑
că să accesaţi anumite fişiere şi funcţii. Se transmite prin accesarea paginilor web 
compromise,  prin descărcarea de versiuni false ale aplicaţiilor legitime sau dacă 
faceţi click pe link‑uri sau anexe rău intenţionate incluse în e‑mailuri phishing. 
Este posibil să fie nevoie să reveniţi la setările din fabrică ale dispozitivului, pierzând 
astfel toate datele. Un atacator poate avea acces deplin la dispozitivul dumnavostră 
şi poate partaja datele dumneavoastră cu terţe părţi.  Pentru a vă proteja de acest tip 
de pericol venit prin dispozitivul mobil, efectuaţi frecvent o copie de siguranţă a 
datelor dumneavoastră şi actualizaţi toate aplicaţiile şi sistemul de operare. Evitaţi 
să faceţi cumpărături în magazine de aplicaţii terţe. Aveţi grijă la e‑mailurile şi pagi‑
nile web care par suspicioase sau sună prea bine pentru a fi adevărate. Nu acordaţi 
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nimănui drepturi de administrator asupra dispozitivului. Nu plătiţi răscumpărarea. 
Veţi finanţa infractori financiari şi îi veţi încuraja să‑şi continue activităţile ilegale.

 
Facebook‑ul, vulnerabilitatea sălăjenilor

 
În ceea ce priveşte impactul acestor tipuri de atacuri cibernetice asupra utiliza‑

torilor de dispozitive mobile din Sălaj, se pare că doar zona de reţele de socializare a 
fost afectată. Potrivit DIICOT Sălaj, plângeri oficiale au fost înregistrate cu privire 
la spargerile de conturi de Facebook şi vulnerabiliarea persoanei afectate prin lipsa 
de acces la propriul cont sau publicarea unor informaţii personale despre victimă 
de către atacator. 

Sălăjeanul, 26 octombrie 2016



Sălaj, județ roșu, cu mici accidente 
electorale. PNL și PSD nu riscă 

nimic

Toți cei șase parlamentari de Sălaj, patru deputați și doi senatori, deschid lis‑
tele de candidați ai formațiunilor politice din care fac parte. Din cele șase man‑
date, aproape trei sunt asigurate de actualii deținători. Trei mandate ”se joacă” la 
redistribuire.

Sălajul poate fi considerat fief PSD, dacă ne uităm la rezultatele alegerilor de 
orice fel. De cele mai multe ori era nominalizat în presa centrală ca fiind „singurul 
județ roșu” din Transilvania. Cu excepția alegerilor prezidențiale din 2014, când 
s‑a votat majoritar pro‑Iohannis, și a unor alegeri europarlamentare, când prezența 
la vot scăzută a pus UDMR‑ul pe primul loc, în Sălaj câștigă invariabil PSD‑ul. 
Probabil pe această tendință, plus rezultatul politic scos la alegerile locale din 5 iu‑
nie 2016 la Consiliul Județean, l‑a făcut pe președintele organizației PSD, Tiberiu 
Marc, să anunțe targetul pentru alegerile parlamentare: trei mandate, două de de‑
putați și unul de senator.

Astfel că PSD Sălaj nu riscă nimic și vine cu aceeași ofertă electorală din urmă 
cu patru și opt ani: deputatul Iuliu Nosa deschide lista pentru Camera Deputaților 
și senatorul Gheorghe Pop deschide lista pentru Senat. Pentru cel de‑al doilea 
mandat de deputat considerat aproape eligibil de către PSD Sălaj au nominalizat 



204 • Anuarul presei sălăjene 2016 / Ana Tudoran 

un no‑name din zona politică. Este vorba de Dan Chiș, șef la tinerii social‑demo‑
crați sălăjeni, dar aproape necunoscut în spațiul public. Totuși, calculele pe numă‑
rul de voturi obținute de către PSD Sălaj la ultimele alegeri arată că, deși vizează trei 
mandate, poate obține din prima distribuire un singur mandat, de deputat, astfel că 
este sigur doar mandatul lui Iuliu Nosa.

Deputatul Iuliu Nosa își încheie acum cel de‑al treilea mandat și mai vrea 
unul. La nivel național este cunoscut ca fiind unul dintre cei aflați pe lista scurtă 
de parlamentari pentru care s‑a făcut  Legea pentru interpretarea art. 38 alin.(11) 
din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, prin care parla‑
mentarii care și‑au angajat rudele la cabinetul parlamentar înainte de 2013 scapă de 
consecințele legale. În octombrie 2015, Agenția Națională de Integritate (ANI) îl 
găsea pe deputatul Iuliu Nosa în conflict de interese.

În calitate de deputat, Iuliu Nosa a încheiat în legislatura 2008 – 2012, un contract 
civil şi un contract individual de muncă prin care şi‑a angajat fiul în funcţia de con‑
silier în cadrul propriului birou parlamentar, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 70 şi 
art. 71 din Legea nr. 161 din 2003. În baza contractelor încheiate, fiul deputatului 
Nosa a obţinut venituri salariale în cuantum total de 35.971 de lei, la care se adaugă 
indemnizaţia pentru creşterea copilului pe care a primit‑o timp de un an, începând 
cu data de 20 martie 2012.

Comunicat ANI

În acest moment, procesul dintre Iuliu Nosa și ANI se află la Înalta Curte de 
Casație și Justiție în procedură de filtru, primul termen de judecată urmând a fi 
alocat ulterior.

Celălalt parlamentar PSD, senatorul Gheorghe Pop, are o activitate parla‑
mentară remarcabilă, cel puțin în diferitele evaluări ale activităților parlamentarilor 
la nivel de întrebări, interpelări, declarații politice scrise. Este și unul dintre senato‑
rii care au recunoscut public, în mai multe rânduri, că au votat împotriva solicită‑
rilor DNA cu privire la urmărirea penală sau arestarea unor senatori. Un alt aspect 
remarcabil al influenței senatorului PSD ar fi numirea soției sale, Maria Pop, ca 
inspector general școlar la Inspectoratul Școlar Sălaj.

Un fost ministru și decanul Baroului 
Sălaj deschid listele PNL

În urmă cu patru ani, PNL Sălaj obținea un mandat de deputat, uninominal, 
Mirel Taloș. Odată cu fuziunea cu PDL, ar fi trebuit să aibă doi deputați, pentru că 
PDL‑ul venea cu fostul ministru al Economiei din Guvernul MRU, Lucian Bode. 
Însă Mirel Taloș a plecat din partid la ALDE, astfel că PNL‑ul a rămas tot cu un 
singur parlamentar.
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La alegerile de acum, fostul ministru al Economiei, Lucian Bode, deschide 
lista PNL pentru Camera Deputaților, pentru a‑și recâștiga mandatul a treia 
oară. Primul de pe lista PNL își ia, practic, locul în Parlamentul României, din 
prima distribuire a voturilor. Pe locul doi, PNL Sălaj a pus un consilier municipal, 
Otto Haller, proprietarul unui centru de îngrijire a vârstnicilor din Zalău. Otto 
Haller ar fi din zona vechiului PNL, însă provenit din PP‑DD.

La Senat, liberalii merg pe mâna unui tânăr avocat (34 de ani), Bogdan Ilea, 
care este și cel mai tânăr decan de barou din țară. La momentul alegerii sale ca 
decan al Baroului Sălaj avea 33 de ani. Bogdan Ilea este pedelist vechi, din cariera 
sa politică putând fi remarcat momentul în care a fost șef al Agenției Domeniilor 
Statului pentru câteva luni. Presa scria atunci de o gaură în bugetul Agenției, însă 
nu s‑a confirmat nimic.

UDMR propune un deputat aflat la al șaptelea mandat

UDMR Sălaj își deschide listele de candidați cu actualii parlamentari: Seres 
Denes la Camera Deputaților și Vegh Alexandru la Senat.

Seres Denes, care este și președintele formațiunii maghiare sălăjene, este cel 
mai vechi parlamentar în funcție, fiind ales prima dată în 1992 în Senat. După două 
mandate de senator, Seres Denes a trecut în Camera Deputaților. Anul acesta își 
încheie cel de‑al șaselea mandat de parlamentar și mai vrea o tură.

De cealalată parte, senatorul Vegh Alexandru își încheie primul mandat în 
Parlament, fiind cel mai „proaspăt” parlamentar sălăjean. Însă are experiență admi‑
nistrativă ca subprefect și prefect.

Cei doi parlamentari UDMR nu au fost în central unor scandaluri de corup‑
ție până acum. Seres Denes a fost învinuit de ANI că și‑ar fi angajat un nepot la 
cabinetul parlamentar, însă era vorba de o rudă de gradul patru care nu intră sub 
incidența legii, astfel că a scăpat. Senatorul Vegh Alexandru a fost în comisia parla‑
mentară pentru avizarea exploatării de la Roșia Montană și unul dintre cei care au 
spus NU exploatării aurului cu cianuri. În schimb, la votul pe solicitările DNA cu 
privire la cercetarea sau arestarea unor colegi din Senat, a votat împotriva solicită‑
rilor procurorilor.

Niciunul dintre cei doi nu au siguranța că vor recâștiga mandatele de parla‑
mentari. Vor aștepta redistribuirea pentru a afla dacă mai fac parte din Parlamentul 
României după 11 decembrie.

ALDE și loteria redistribuirilor

ALDE deține un deputat în Sălaj: Mirel Taloș. A intrat în Parlamentul 
României la începutul anului 2008, pe final de mandat, înlocuind un alt deputat. 
Apoi a fost ales uninominal pe lista PNL în 2008, și pe lista USL, în 2012. Când 
Călin Popescu Tăriceanu a făcut PLR, Mirel Taloș a părăsit PNL‑ul și l‑a urmat 
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în noua formațiune politică liberală. Deputatul spune că din loialitate față de Călin 
Popescu Tăriceanu, căruia i‑a fost consilier când acesta era președinte PNL și pre‑
mier al României.

În acest moment, Mirel Taloș conduce organizația județeană ALDE și deschi‑
de lista pentru Camera Deputaților.

Lista pentru Senat este deschisă de Corin Penciuc, fost senator PNL în le‑
gislatura 2000‑2004. Cei doi se pot baza doar pe votul național și pe redistribuire, 
pentru că rezultatele obținute de partid la locale au fost aproape dezastruoase. Între 
timp, de la alegerile locale și până acum, au plecat din ALDE o seamă de membri 
de bază, ceea ce îi lasă descoperiți pe mai multe zone din județ.

PMP merge cu „Como” și „Americanul”

Noul partid PMP a stabilit că la Camera Deputaților merge cu fostul pre‑
ședinte UNPR  – Liviu Balint și cu fostul președinte interimar al vechiului PMP 
–  Cristian Lungu la Senat.

Liviu Balint provine din PDL și a fost primul președinte al UNPR, formațiu‑
ne pe care a condus‑o până la fuziune.  A candidat și în 2012 la Parlament, și la ale‑
gerile locale din 5 iunie la Primăria orașului Jibou. Cunoscut ca și „Como”, Liviu 
Balint a decis încă din 2012 să‑și treacă porecla pe afișele electorale. Nu l‑a ajutat 
nici partidul, nici porecla, pentru că a pierdut de fiecare dată. L‑a ajutat în schimb 
partidul, care l‑a făcut șef la Serviciul de Ambulanță Sălaj.

Cristian Lungu este o apariție recentă pe piața politică sălăjeană. Tânăr, proas‑
păt întors din Statele Unite, unde spune că a fost „bancher”, a candidat în iunie 
la Primăria municipiului Zalău, dar a obținut doar un loc de consilier municipal. 
Acum „Americanul” vrea să ajungă senator. Ambii candidați PMP au șanse doar la 
redistribuire pentru a accede în Parlamentul României.

Fost șef ANIF deschide lista PRU la deputați

PRU Sălaj s‑a înjghebat pe fugă și în jurul lui Ioan Mocan, un controversat 
om de afaceri din Șimleu Silvaniei. Ioan Mocan provine din PDL, dar a candidat 
și din partea PP‑DD și acum mizează pe PRU pentru obținerea unui mandat de 
deputat. A fost consilier județean PDL, apoi, în timpul guvernării Boc, a fost șef la 
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.

Recent, Ioan Mocan a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţi‑
unilor de refuz de recoltare probe biologice şi instigare la mărturie mincinoasă. 
Probatoriul administrat în cauză pe parcursul urmăririi penale a relevat faptul că în 
data de 19 decembrie 2015, în jurul orei 21,00, organele de poliţie din cadrul Secţiei 
de poliţie nr. 7 Nuşfalău, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 
respectiv supravegherea şi controlul circulaţiei pe raza localităţii Nuşfalău, au oprit 
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pentru control, pe DN 1H, autoturismul marca HYUNDAI cu nr. de înmatricu‑
lare B‑33‑UKL, la volanul căruia se afla Mocan Ioan.

Inculpatul a suflat în aparatul alcooltest si s‑a deplasat la spital, la solicitarea 
poliţistului, însă a refuzat recoltarea de probe biologice, drept pentru care s‑a în‑
cheiat procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante.

Mai mult, spun procurorii, în perioada 19 decembrie 2015‑27ianuarie 2016, 
inculpatul Mocan Ioan a determinat‑o pe martora Bele Emilia‑Lidia să facă afirma‑
ţii mincinoase cu ocazia audierii la poliţie, respectiv i‑a cerut acesteia să declare că 
ea a condus autoturismul marca HYUNDAI cu nr. de înmatriculare B‑33‑UKL în 
localitatea Nuşfalău, înainte de oprirea maşinii de către organele de poliţie, ceea ce 
femeia a şi susţinut în declaraţia dată la poliţie din data de 27 ianuarie 2016.

USR, partidul necunoscuților

Partid nou, oameni noi, necunoscuți în zona politică, la USR Sălaj. Lista pen‑
tru Camera Deputaților este deschisă de Raul Stelian Balota, 34 ani, dr. inginer, 
project manager investiții în cadrul unuia dintre cei mai importanți agenți econo‑
mici din Sălaj.

La Senat, USR merge cu Gabriela Carmen Olar, 48 de ani, profesor la 
Colegiul Național „Silvania”. Este, dealtfel, singura femeie care deschide lista unui 
partid în Sălaj.

Material publicat pe www.justitiecurata.ro, 3 noiembrie 2016
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O lume ca un coşmar, în care trăiesc copii

Ghetoul sufletelor abandonate din Zalău

Un decor de sfârşit de lume pe care‑l pot imagina doar scenarişti cu o viziune 
neagră ca o beznă este o realitate... în Zalău. Pe strada Spicului. Un cătun destul de 
dosit, în care zălăuanii nu au niciodată nici o treabă, pentru că este de fapt un ascun‑
ziş în care au fost aruncaţi ca într‑o ghenă oamenii pe care soarta i‑a dezmoştenit 
cu totul, pe care societatea nu îi vrea şi pe care autorităţile locale i‑au clasat la cazuri 
sociale rezolvate. Vreţi să vedeţi cum e rezolvată problema lor?! Curaj! Pentru că 
vorbim de iadul pe pământ. Nu‑i aşa că n‑aţi ştiu şi n‑aţi crezut că Zalăul are partea 
lui de iad?

Imediat după ce intri pe strada Spicului din Zalău şi se întoarce sufletul pe 
dos. Ai impresia că eşti într‑o aşezare după un bombardament atomic, în care tră‑
iesc oameni care‑ţi dau impresia că sunt supravieţuitorii cataclismului. 

O fetiţă de 8 ani se deplasează ca un patruped. O familie compusă din şapte 
persoane locuieşte într‑o încăpere de cinci metri pătraţi. Mare majoritate a copiilor 

viorel varga & artur Szekely
Graiul Sălajului
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umblă în pielea goală, murdari de te miri cum supravieţuiesc atacului microbilor 
şi germenilor?

Apa potabilă lipseşte cu desăvârşire. Mizeria umblă cot la cot cu locuitorii car‑
tierului. Bolile sunt musafiri care nu mai vor să plece. Containerele de gunoi sunt 
cea mai frecventă sursă de hrană. Sunt câteva imagini din cartierul cu cazuri sociale 
de la marginea Zalăului, unde promiscuitatea şi sărăcia s‑au aşternut ca o plapumă 
hidoasă peste existenţa a peste 30 de oameni care n‑au avut parte în viaţă nici de cel 
mai mic noroc, de cea mai mică şansă.

Dacă mi‑e mi s‑a făcut pielea de găină când i‑am văzut, oare în sufletele lor 
ce o fi?

Nu‑i nădejde de  scăpare din infern

Abătându‑te de la drumul european E 81, pe strada Spicului ai de mers vreo 
200 de metri până dai de infern. Un infern în care trăiesc semeni de‑ai noştri, fără 
nădejdea că vor putea ieşi curând din el. 22 de fiinţe îşi duc zilnicul trai într‑o clă‑
dire dezafectată care pe vremuri aparţinea fermei avicole. Pecze Sabina cu cei cinci 
copii ai săi se înghesuie în cinci metri pătraţi. Soţul Varga Zoro lucrează cu ziua 
pe unde apucă Fetiţa, Alexandra, de 8 ani poate umbla numai dacă se sprijină şi în 
mâini. Pielea din palmele ei s‑a tăbăcit. Medicii din Zalău i‑au recomandat mamei, 
Sabina, să o ducă la o clinică de specialitate din Cluj‑Napoca, dar mama spune că 
nu are bani pentru medici. Familia Sabinei îşi duce traiul din alocaţia copiilor şi 
ajutorul social.

Amendat pentru că i s‑a făcut foame

În cartier sunt 10 locuinţe sociale (containere pentru locuit). Dar la ora actua‑
lă nu sunt utilizate. Familia Gherebeş Hainii şi Şerban Alexandru au trei copii. Şi ei 
trăiesc din alocaţia copiilor şi ajutorul social. Alexandru este zilier, fără forme legale. 
Lucrează unde este chemat, nu se dă înapoi, numai că se teme de amendă. Au soli‑
citat şi ei la primărie unul din cele zece containere. Cererea sa a fost respinsă pentru 
că are de achitat amenzi în valoare de 2.400 de lei. Amenzile le‑a primit pentru că 
scormonea prin containere. „Dar dacă nu aveam ce să le dau pruncilor de mâncare, 
ce să fi făcut?”, mă întreabă Haini.

O viaţă întreagă ca un coşmar

În urmă cu ani buni, Primăria Zalău a dus în cartier primele locuinţe sociale. 
Tot containere. Două la număr, pentru patru familii. Pecze Sabina a locuit acolo 
cu familia. Şi‑a  improvizat şi o sobă pentru a astâmpăra frigul iernii. Lemnele şi le 
procura de unde putea. Mai fura de la vecini, mai rupea o lipsă dintr‑un gard ca să 
nu îngheţe copiii. „Vara ne topeam de cald. Apoi a început să plouă în camere. De 
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la primărie ne‑au promis că o să vină cineva să repare acoperişul. N‑a venit nimeni 
niciodată. De vreo cinci ani ne‑au scos din containere, pe motiv că vor să le renove‑
ze. N‑am avut unde merge, aşa că ne‑am mutat în aceste două camera”, povesteşte 
întristată Sabina Pecze. Cum spuneam, camerele amândouă au o suprafaţă de 5 
metri pătraţi. Locuinţele n‑au fost renovate nici până azi. Au dispărut ferestrele şi 
uşile, au dispărut pereţii despărţitori. Încăperile au devenit depozite de gunoaie. O 
mizerie greu de descris tronează înăuntru şi în afară. Câinii fără stăpân îşi găsesc 
alinare aici. S‑au împrietenit cu copiii şi se bucură când sunt mângâiaţi. În schimb, 
patrupedele, arătându‑şi prietenia, ling mânuţele nespălate ale celor ce‑i mângâie.

Izgoniţi din mizerie, spre nicăieri

La vreo 50 de metri de ghetoul cu 30 de suflete locuiesc alte şase suflete. Este 
vorba de Serban Ledenţia, fiică, şi Şerban Ledenţia, mama. Ledenţia cea tânără are 
doi copii. Ledenţia mamă ţine în plasament doi nepoţi: pe Crina de 14 ani şi pe 
Zelin de 11 ani. Amândoi copiii frecventează şcoala de la Centrul Speranţa. Toţi 
cei şase locuiesc într‑o clădire dărăpănată care pe vremuri era uscător de mezeluri 
al Abatorului din Zalău. Zidurile care au mai rămas şi terenul au fost cumpărate 
de un cetăţean, care acum îi zoreşte pe locatari să părăsească imobilul dărâmat. 
„N‑avem unde merge zice Ledenţia cea tânără. Dacă proprietarul ne scoate din casă 
o să dormim pe şanţuri. Asta le‑am spus şi celor de la primărie,  dar nu m‑au băgat 
în seamă”, se plânge tânăra mamă.    

Un focar cu nenorociri ameninţă tot Zalăul

În vecinătatea containerelor există sute de metri pătraţi de ruine sau pereţi 
care încă mai stau în picioare. Aici se adăpostesc câţiva cai ai locuitorilor din zonă. 
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Locatarii cartierului spun că nu au cai. Clădirile au fost cândva ale răposatului CAP. 
Nimic nu se poate alege din ele. La intrarea în cartier o altă clădire abandonată de 
Rom Entrans. Aici a fost cândva depozit de  deşeuri electrice şi electronice. Acum 
şobolanii sunt stăpânii imobilului. Cert este că zona este plină de mizerie şi mi‑
crobi, mai ceva ca un spital dezinfectat cu produse de la Hexi Pharma. Bolile şi 
păduchii ajung cu uşurinţă printre noi prin deplasările locatarilor în oraş. Sperăm 
că administraţia urbei de sub Meseş va înţelege acest lucru.     

A votat; habar nu are ce şi pentru ce

Locuitorii din cartierul de pe strada Spicului nu au buletine, nici cărţi de iden‑
titate normale. În schimb au un act de identitate provizoriu. Neavând domiciliu 
fix, nimeni nu se încumetă să le elibereze acte de identitate. „Cu foile astea (şi‑mi 
arată actul de identitate provizoriu) am fost la vot. Întâi au zis că nu‑s bune actele, 
apoi ne‑au lăsat să votăm. Eu, cum nu ştiu carte, am chemat pe o doamnă să‑mi 
arate unde să pun ştampila. Am pus‑o unde a zis ea”, se destăinuie Ledenţia.

Primarul Ciunt promite

Am luat legătura cu Ionel Ciunt, primarul ales al Zalăului, întrebându‑l dacă 
are cunoştinţă de ghetoul de pe strada Spicului şi ce s‑ar putea face pentru a le 
asigura celor peste 30 de persoane o viaţă cât de cât decentă. „Stiu că sunt acolo 10 
containere pentru locuit şi ele trebuie utilizate, mai ales că familiile din zonă locu‑
iesc în condiţii improprii. Am aflat că administraţia oraşului a încheiat contracte 
pentru 37 de locuinţe sociale sub formă de containere. Pe măsură ce ele o să soseas‑
că o să încercăm să rezolvăm problema celor fără locuinţe. Deocamdată prioritare 
sunt cele zece. Sunt codiţii omeneşti de locuit. Containerele au o cameră, un spaţiu 
pentru bucătărie şi o baie cu duş”, ne spune primarul ales.

Graiul Sălajului, 16 iunie 2016
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Speranțe asasinate

Vineri dimineață m‑am trezit cu vestea că în Franța a mai avut loc un aten‑
tat terorist. Însă, ceea ce s‑a întâmplat joi seara, la Nisa, a fost parcă mai mult de 
atât. A fost un masacru. Când afli că un nenorocit a intrat cu un camion într‑un 
grup ce oameni și a lăsat în urma lui, pe asfalt, peste 80 de morți și aproape 20 
de răniți, cu oricâtă empatie te‑ar fi înzestrat natura, practic, creierul tău refuză 
să proceseze rațional, obiectiv, o astfel de situație. Și parcă nici nu mai contează 
că nenorocirea asta s‑a întâmplat tocmai de Ziua Franței. Contează însă că în‑
cepem să ne obişnuim cu zilele de doliu european.

Românii, din fericire, deocamdată, pot să doarmă liniștiți. Și nu neapă‑
rat pentru că am avea servicii ultraprofesionale de combatere a terorismului. 
Nuuuu. Ci pentru că noi nu prezentăm, pentru moment, niciun interes. Nici 
măcar nenorociții ăia din ISIS nu se uită spre România, decât, eventual, pe o 
hartă, atunci când vor să tranziteze țara asta. Așa că nouă nu ne rămâne decât să 
stăm mereu cuplați la o formă sau alta de empatie, drept pentru care la un mo‑
ment dat cred că nici nu vom mai tresări când vom afla că s‑au mai întâmplat 
astfel de nenorociri. Instinctul de conservare își va face datoria și, cu siguranță, 
ne va menţine într‑o nesimţire biruitoare. Vom câştiga mereu ceva, câtă vreme 
nu ni se va întâmpla asta nouă, aici, în România noastră bucolică. Însă, din feri‑
cire, nu toate „oile” din acest spațiu mioritic behăie instinctual. În turmă, încep 
să își facă loc și câteva exemplare negre sau cenușii, care vor, pot și trebuie să își 
facă simțită prezența.

În teoria luptei anti‑teroriste se spune că nu numărul de victime ale unui 
atentat contează, ci mediatizarea acestuia. Este perfect adevărat. Trebuie să înțe‑
legem că teroriștii nu aruncă în aer avioane, cluburi sau redacții de ziare pentru 
a face cât mai multe victime. Nenorociții ăștia recurg la astfel de gesturi pentru 
ca acțiunile lor să apară pe prima pagină a ziarelor, ca apoi noi, ceilalți, mai mult 
sau mai puțin afectați, să ducem din gură în gură martiriul. Astfel se răspândeș‑
te groaza în milioane de oameni. Asta vor, de fapt, terorișii: să ne terorizeze. De 
ce vredeți că majoritatea experților anti‑tero susțin că cea mai bună modalitate 
de a stopa numărul atacurilor teroriste este de a limita pe cât se poate de mult 
mediatizarea acestora? Extrapolând, dacă vreți, pentru a‑ți educa plodul, recur‑

olIvIan văDan
Magazin Sălăjean
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gi câteodată la metoda ignorării. Într‑o bună zi, văzând că nu îți pasă, copilul 
tău va înceta sa mai facă tâmpeniile care, evident, îți scoteau fire de păr alb în 
cap, dar tu nu arătai asta.

Vedem că, la nivel mondial, o anumită parte a presei, și nu numai, înce‑
pe să se deștepte și pune în practică teoria de mai sus. Când teroriștii ISIS au 
doborât un avion plin cu ruși în Egipt, Kremlinul a avut grijă să tărăgăneze lu‑
crurile și să nu recunoască faptul că acțiunea a fost una planificată. Ei bine, abia 
după săptămâni bune, când lucrurile s‑au mai așezat și lumea a început să uite, 
rușii au declarat că iau în calcul posibilitatea unui atentat terorist. Apoi, după 
alte câteva săptămâni, au recunoscut veridicitatea acestuia. De ce? În primul 
rând, pentru să oamenii ăștia gândesc în viitor. Minimizând impactul mediatic 
al acțiunii, nu au dat apă la moară, nu au dat satisfacție. Au arătat pur și simplu 
că gestionează situația. Deși, este evident că nimeni, în acest moment, nu poate 
intui ce este în mintea unui terorist nenorocit din Siria, de exemplu.

Nici americanii nu sunt mai fraieri, astfel că, după ce doi nebuni musul‑
mani au ucis 14 persoane într‑un atac la un centru social, nu au recurs la un 
prăpăd mediatic. Deși se știa că atentatorii sunt fanatici musulmani, autoritățile 
americane au prelungit recunoașterea acestei acțiuni, declarând că e vorba doar 
de un schimb de focuri, tocmai pentru a anula impactul media așteptat de tero‑
riști. Așa că tind să cred că, la nivelul luptei anti‑teroriste, se schimbă abordarea, 
astfel că serviciile și‑au dezvoltat noi căi de limitare a acțiunilor teroriștilor.

În fine, partea extrem de tristă a lucrurilor este că, indiferent de naționali‑
tate sau de distanța existentă între noi și punctul în care a explodat bomba, vom 
fi constrânși să trăim apăsați de mâhnirea unei lumi obligate să se obişnuiască 
cu terorismul şi crima. Vorbim deja despre o lume îngrozită, hăituită, aruncată 
într‑un spațiu mai mult decât neprimitor, în care maimuţele încep să conducă 
ostilităţile pe o planetă care nu mai poate fi controlată. Chiar în aceste condiții, 
trag speranța că nu vom fi obligați să ne obișnuim cu o astfel de situație și că vor 
exista mereu, în turmă, „oi” negre sau cenușii, care să ne dea încredere. Altfel, 
nu ne va rămâne decât să participăm neputincioși la moartea lentă a tuturor 
speranţelor noastre. Iar atunci când speranţele mor, fiți siguri că murim și noi.

Magzin Sălăjean, 15 iulie 2016
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Interminabilul sezon al 
„căpușelor”

Cu riscul deja asumat că mi‑i voi ridica în cap, mărturisesc că îi detest pe 
toți indivizii ăia care stau pe margine de șanț și își beau ajutoarele sociale, lună 
de lună. La fel îi disprețuiesc și pe nesimțiții care beneficiază de ajutoare (sub 
orice formă ar fi ele) de la stat și locuiesc „la vilă”, în curtea cărora zac parcate 
autoturisme de lux, a căror valoare se ridică la zeci de mii de euro. Vă vine sau 
nu să credeți, nemernicii ăștia, posesori de BMW‑uri, Mercedes‑uri, Audi etc., 
cu afaceri trecute pe numele neamurilor, pun mâna, ori de câte ori au ocazia, 
pe ajutoare sociale, chiar și pe cele alimentare. Trecând peste faptul că, în tot 
acest timp, în România, sunt nenorociți care mor la propriu de foame, știm 
că bugetele unor localități, desprinse, parcă, din Evul Mediu, sunt sărăcite de 
bani, mare parte din cheltuieli ducându‑se pe ajutorarea unor oameni certați 
cu munca și cu bunul simț.

Statistic vorbind, anual, echivalentul a 16 la sută din PIB sunt „păpați” de 
către asistența socială. Așa cum bine remarcăm, asistența socială înghite mai 
mulți bani decât Sănătatea, Educația și Apărarea la un loc. O situație mai mult 
decât penibilă, nu‑i așa?

Obișnuiți fiind, încă de pe vremea lui Ceaușescu, să fie susținuți de stat 
(de aici și extrem de mulți melancolici încă în viață), după Revoluție, acei ce‑
tățeni dezavantajați în câmpul muncii, dar și copiii din comunitățile sărace, nu 
au făcut obiectul unor programe de „reabilitare”, care ar fi redus semnificativ, 
astăzi, acel procent de 16 la sută din PIB. Cu alte cuvinte, oamenii ăștia, în loc 
să fi fost transformați în plătitori de taxe și impozite, așa cum era normal, au 
rămas la același nivel, sau mai rău de atât. Ei bine, de aici și întrebarea: cine are 
de câștigat de pe urma unei astfel de situații? Fără să fiu deloc cinic, trebuie 
să admit din capul locului că milioanele de români, care astăzi își iau aceste 
ajutoare de la stat, fac parte dintr‑o extrem de mare și, totodată, de disciplinată 
armată de votanți. Oare câți dintre primarii perindați pe la conducerea orașelor 
sau a comunelor au făcut o analiză la sânge a situației acestor asistați? Vă spun 
eu că sunt extrem, extrem de puțini. De ce? Pentru că, la următoarele alegeri, 
votul asistatului social cântărește, de exemplu, la fel cu cel al profesorului sau 
al oricărui plătitor de taxe și impozite. Și‑apoi, ia să văd care primar are curajul 
să‑i taie de la rație pe acești puturoși?! Edilul ăla și‑ar pierde, cu certitudine, 
scaunul de sub fund la următorul tur de scrutin. Este dacă vreți, un fel de 
„troc”, înțelegere nescrisă, între primari și asistații social. Ca să nu spun că, 
până la urmă, totul se reduce la șantaj sau, de ce nu, la hoție din banul contri‑
buabilului cu bun simț.
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Evident, pe votul acestor „căpușe” se bazează și alți aleși când își dau mână 
liberă la pensii speciale și alte avantaje, fie ei parlamentari sau nu. Ca să nu 
reamintesc de câteva exemple de prin nu știu ce localități din Moldova sau 
Oltenia, unde „căpușele” au refuzat sistematic să se angajeze, pe motiv că sala‑
riile nu se ridică la nivelul „cunoștințelor” lor. Așa că au rămas acasă, să lene‑
vească în continuare, pe ajutoare sociale. Adică pe banii mei, ai tăi și‑a celor care 
muncesc și își plătesc taxele și impozitele.

Oameni buni, este timpul să conștientizăm că trăim într‑un stat al asista‑
ților social care – prin atitudinea și deciziile lor din fața urnelor – ne‑au hotărât 
nouă, celor de bună credință, soarta. Nu e vina lor, la fel cum nu e vina celui 
care cere, ci a celui care dă. Iar „cel care dă” o va face în continuare pentru că are 
tot interesul să își consolideze poziția. Da, știm de unde se împute peștele, însă, 
din nefericire, pe unii dintre noi, mirosul pare că nici nu ne mai deranjează…

Magazin Sălăjean, 14 septembrie 2016



„Candidatura” lui Cioloș – un 
simulacru ieftin?

Că vrem sau nu să recunoaștem, până la urmă, lansarea platformei 
„România 100” este un simulacru electoral. Premierul Dacian Cioloș, împre‑
ună cu dreapta românească, în special cu PNL, a avut nevoie ca de oxigen de o 
astfel de invenție. Altfel, PSD ar fi trecut prin alegerile din toamnă „ca și cuțitul 
prin brânză”.

Tot ceea ce a făcut dreapta în ultima parioadă a fost să inventeze o loco‑
motivă, iar aceea a fost Dacian Cioloş, premier lansat să câştige alegerile fără să 
candideze. Să ne înțelegem din capul locului, omul este o capacitate, iar acest 
lucru nu îl neagă nimeni. Însă nici nu putem să ne facem că plouă când un ast‑
fel de… „parcurs electoral” sfidează anumite reguli elementare valabile într‑o 
democraţie.

Chiar dacă m‑aș număra printre simpatizanții premierului, anumite cir‑
cumstanțe mă obligă să reflectez situația prin filtrul propriei mele rațiuni. Clar, 
aici, nu mai vorbim despre sentimente. Oricum ai lua‑o, mi se pare destul 
de straniu că un non‑candidat, fie el și premier în funcție, să preia o astfel de 
inițiativă cum este cea prin care Cioloș a lansat „Platforma 100” – un program 
de guvernare în toată regula, acceptat şi susţinut pe nemestecate de liberali și, 
aproape imediat, de către cei de la USR. Mă învârt de prea mult timp în dome‑
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niu ca să nu simt că, la mijloc, este o lucrătură aproape profesionistă, executată 
destul de precis. Însă ceva îi scapă…

Aș vrea să cred că, în cazul în care va câștiga alegerile (pentru că, da, des‑
pre cine va câștiga alegerile vorbim aici), Dacian Cioloș nu se va transforma 
dintr‑un prim‑ministru tehnocrat, plin de intenții bune, într‑un politruc de 
duzină. Totodată, aș vrea să cred că, rămânând în funcție pentru următorii patru 
ani, Dacian Cioloș își va păstra aura tehnocrată intactă, astfel încât va corespun‑
de promisiunilor făcute încă de la preluarea mandatului – că nu candidează şi 
nu se înscrie într‑un partid. Practic, mă mir că premierul a rămas deocamdată 
neatins de mocirla politicului, deși cineva, la un moment dat, va trebui să ne 
schimbe percepția despre modul de gândire şi de acțiune al politicienilor ro‑
mâni. Este capabil Cioloș de un astfel de miracol? Hmmm…

Până atunci însă, mă întreb dacă acest artificiu încercat de „dreapta” & 
Cioloș se justifică pentru ca o „stângă”, în speță un PSD total nereformat, un 
partid declarat anti‑justiție, să nu pună mâna pe putere deocamdată? Tot ce se 
poate să se justifice! Revenirea la butoane a unui partid care respiră corupţie şi 
este condus de un condamnat cu suspendare ar fi, pentru România anilor 2016, 
o catastrofă. Până la urmă, nici cei de la PNL nu emană prea multă democrație 
și moralitate, însă puse în balanță, prefer cu totul alte liste decât cele pline ochi 
de protejaţi ai baronilor penali şi incompatibili.

Pe de altă parte, lucrurile trebuie cântărite foarte atent. Când în disperare 
de cauză, un partid de talia PNL recurge la astfel subterfugii, de invenții de 
genul acestui simulacru electoral, nefiind capabil să câștige alegerile prin pro‑
priile forțe, va fi foarte greu, chiar contraindicat, ca cineva să deschidă sticla de 
șampanie după alegerile din decembrie. Ce să mai vorbim de artificii…

Magazin Sălăjean, 24 octombrie 2016
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Nunta străbunicilor, recreată în detaliu 
după 75 de ani. Nepoata de 19 ani l‑a 

avut drept mire pe un prieten bun din sat

O ceremonie de nuntă care a avut loc în anul 1941 într‑o mică localitate din judeţul 
Sălaj, Marin, a fost reprodusă, după 75 de ani, de strănepoata miresei. Evenimentul a trezit 
din nou satul la viaţă, a implicat toată comunitatea locală şi ar putea ajuta la promovarea sătu‑
cului tot mai depopulat.

O tânără de 19 ani din judeţul Sălaj a recreat în cele mai mici detalii o nun‑
tă tradiţională românească care a avut loc în urmă cu 75 de ani. Patricia Toma, 
proaspăt studentă la specializarea Turism Cultural din cadrul Universităţii 
„Babeş‑Bolyai“ din Cluj‑Napoca, este pasionată de frumuseţea şi originalitatea 
obiceiurilor rurale şi are în plan revitalizarea satului natal Marin, din comuna 
Crasna.

andreea vilCovSCHi
Magazin Sălăjean
Adevărul
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Nunta reprodusă în micul sat sălăjean este chiar cea a străbunicii sale, Maria 
Şandor (94 de ani), zisă Măriuţa Licuţii. Nonagenara, care a luat parte din nou la 
propria nuntă, după trei sferturi de veac, s‑a căsătorit atunci, în 1941, cu Petru Şandor, 
zis Petrea Stropii.

„Satul nostru este tot mai trist. Ne pierdem tradiţia“

Evenimentul s‑a derulat în curtea unei case bătrâneşti, pe care Patricia a trans‑
format‑o, cu sprijinul părinţilor şi al unor consăteni, într‑un mic muzeu, în care sunt 
expuse obiecte de mobilier, ţesături, piese vestimentare şi vase de lut, primite în dar 
de la străbunica ei.

„Ideea mi‑a venit după ce am constatat că, pe zi ce trece, satul nostru este tot mai 
trist, tot mai mulţi consăteni părăsind Marinul pentru o lume pe care ei o consideră 
mai bună, şi tinerii care se încăpăţânează să rămână aici nu îşi cunosc trecutul. Am 
simţit că dacă nu se intervine într‑un fel sau altul, în câţiva ani, ne pierdem tradiţia. 
Când am cumpărat această casă, am decis să o aranjăm şi să o transformăm într‑o do‑
vadă a Marinului din trecut. Iar când am găsit costumul popular al străbunicii mele, 
m‑am hotărât să îi reconstitui şi nunta“, ne‑a explicat Patricia Toma.

Ea consideră că este esenţial ca nunta ţărănească să nu fie un simplu eveniment 
cultural, ci să redobândească valenţele economice pe care le avea cândva, lucru care ar 
permite redinamizarea satului şi i‑ar determina pe tinerii din mediul rural să preţu‑
iască la adevărata valoarea resursele acestor meleaguri.

Straie populare vechi de peste un secol

Curtea casei‑muzeu a devenit neîncăpătoare pentru cele peste 100 de persoane 
care au luat parte la reeditarea nunţii din 1941. Nuntaşii, cei mai mulţi dintre ei îm‑
brăcaţi în straie populare, unele vechi de peste un secol, au fost transpuşi în atmosfera 
de odinioară a nunţii ţărăneşti, al cărei pion central a fost nimeni alta decât Patricia, 
cea care a simulat rolul miresei. Mire în piesa de teatru complexă i‑a fost un prieten 
din sat, Răzvan Chirilă, în vârstă de 18 ani.

Pentru întruchiparea celorlalte persoaneje ale evenimentului etnografic, Patricia 
a apelat atât la familie, cât şi la membrii comunităţii. Astfel, mama şi tatăl ei au devenit 
părinţii Măriuţei, femeile din corul bisericii au fost chiuitoarele, vecini din sat s‑au 
transformat în părinţii mirelui, iar tineri din Marin au jucat rolul peţitorilor, al naşilor, 
al fraţilor şi verişorilor cuplului.

Chiuind pe uliţele satului

Evenimentul recreat de tânăra sălăjeancă pe data de 30 iulie a reînviat fi‑
ecare etapă a ceremonialului, aşa cum era el practicat în secolul trecut, de la 
portul popular şi recuzita aferentă, la ritualurile specifice.
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După cum prevede tradiţia locurilor, grăitorul a condus întregul ritual, 
femeile din sat au asigurat chiuiturile specifice, acompaniate de ceteraşi, un flă‑
cău călare a purtat laslăul (steagul de nuntă confecţionat din batiste şi baticuri, 
folosit pentru chematul sătenilor la nuntă), după care s‑au cerut naşii şi s‑au 
făcut iertăciunile mirelui de la părinţii şi rudele lui:

„Eu te rog să‑mi dai iertare/Şi o dulce sărutare/Şi cu mama la un loc/Să‑mi 
spuneţi să am noroc/ Drumul de căsătorie de bucurie să îmi fie!“.

Alaiul de nuntă şi lăutarii au străbătut satul pentru a cere mireasa, pentru 
ca, la întoarecere, zestrea fetei – lădoiul, blidele de lut, perinile şi ţoalele – să fie 
purtată cu carul şi, ulterior, arătată nuntaşilor.

Potrivit tradiţiei, cu cât era mai mare lădoiul, adică lada cu zestre ce reflec‑
ta statutul social al soaţei, cu atât fata era mai apreciată. Confecţionat din lemn, 
sculptat şi ornat cu motive florale, lădoiul folosit de Patricia în reeditarea nunţii 
din ’41 a fost primit în dar tocmai de la străbunica ei.

„Ia‑ţi gându’ de la feciori/Şi ţi‑l pune la bărbat/
Că cu el te‑ai cununat“

Organizatorii nu au uitat nici de piedicile rituale specifice unui astfel de 
eveniment, prin care apropiaţii miresei încercau să întârzie plecarea fetei la casa 
celui ce îi devine soţ. Aşa se face că rudele tinerei au aşteptat alaiul mirelui cu 
poarta închisă, iar mai apoi l‑au păcălit pe viitorul soţ aducându‑i o femeie bă‑
trână, cu capul acoperit cu un ştergar.

„Uită‑te, măi mire, bine, cine şede lângă tine/Că io‑s fată dezmerdată şi‑n 
guriţă sărutată“, i‑a spus adevărata mireasă, făcându‑şi, într‑un final, apariţia.

Plecarea miresei din casa părintească a fost îngreunată din nou, în momen‑
tul în care cei din alaiul fetei au legat drumul cu o sfoară. Potrivit obiceiului 
străvechi, călătoria tinerilor însurăţei este permisă doar după ce mirele ori cei 
din alaiul lui oferă ceva în schimbul dezlegării drumului. La nunta înscenată de 
Patricia, după îndelungi negocieri cu starostele, s‑a căzut de acord asupra „pedep‑
sei“, şi anume ca părinţii spirituali să joace în mijlocul uliţei.

Pe ritmurile ceteraşilor, carul în care se aflau tinerii însurăţei şi nănaşii, 
urmat de alaiul de nuntă, şi‑a continuat drumul spre casa mirelui, acolo unde 
era programat ospăţul.

„Pă dinsus de biserică/Mândră rouă să ridică/Roua trabă scuturată/Şi mi‑
reasa cununată./Miresuţă, bot cu flori/Ia‑ţi gându’ de la feciori/Şi ţi‑l pune la 
bărbat/Că cu el te‑ai cununat“, a răsunat pe uliţele Marinului.

Grâu şi busuioc pentru o căsnicie fericită

Ajuns la destinaţie, mirele este întâmpinat de soacra mare: „Ce ne‑aduci? 
Crăiasă nouă? Miere de roi şi trai bun între noi!“. La rândul său, mireasa a 
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răsturnat cu piciorul o găleată cu apă, a înconjurat masa şi a băut din cele patru 
pahare cu lapte aşezate pe colţurile mesei, pentru a fi „laptoasă“ când va deveni 
mamă. Pentru o viaţă îmbelşugată şi fertilitate, sora miresei a aruncat cu grâu 
pe cei doi, în timp ce un fecior i‑a stropit cu un mănunchi de busuioc, plantă 
considerată a fi un simbol al iubirii statornice. Din lădoiul primit de la părinţi, 
mireasa a scos ticul cu brânză şi un colac, pe care grăitorul l‑a împărţit nunta‑
şilor, pentru ca apoi, bărbatul să dea binecuvântarea să se rostească rugăciunea.

Ospăţul începe, nuntaşii sunt serviţi cu sarmale, plăcinte de mălai şi cozo‑
nac cu nucă, dar şi cu nelipsita pălincă, iar muzica populară încinge atmosfera şi 
îi cheamă pe toţi la joc. Potrivit tradiţiei locului, mai întâi, mireasa este dansată 
de către naşă, urmată de ceilalţi invitaţi, mirele fiind ultimul care o invită la joc 
pe tânără. ;

„O fost om bun omu’ meu. 
Nu m‑o sfădit niciodată“

De la reeditarea nunţii nu a lipsit nici adevărata mireasă, Măriuţa Licuţii, 
care a purtat acelaşi spăcel (bluză asemănătoare cu ia) pe care l‑a îmbrăcat şi 
la ceremonialul de acum 75 de ani. „Io l‑am cusut, cu mâinile mele“, spune 
femeia, în timp ce arată cu mândrie broderia pe care a făcut‑o pe mâneci, cu fir 
negru. Ziua aceea specială şi‑o aminteşte de parcă ar fi fost ieri.

„Era iarnă, într‑o joie, şi atâta de mare era neaua, da’ nime nu să uita la 
neauă! Tătă lumea să uita la mireasă. Tri nunţi o fost în zâua aia în sat, da’ aşe 
mulţi ca la nunta nostă nu o fost la nime“, rememorează nonagenara, care avea 
doar 19 ani când a devenit nevastă.

Cât despre cel de care şi‑a unit destinul şi alături de care a trăit şase dece‑
nii, spune cu nostalgie: „O fost om bun omu’ meu. Nu m‑o sfădit niciodată. 
Niciodată nu o pus mâna pă mine“. Pentru că viaţa alături de Petre s‑a dovedit a 
fi exact aşa cum Măriuţa se aştepta: cu lemnele aşezate, curtea curată şi cu linişte 
în casă. Împreună au avut trei copii: pe Floriţa (născută la un an după căsătoria 
celor doi), pe Iuane şi pe Mihai. La înmormântarea lui Petrea Stropii, preotul 
greco‑catolic din sat a spus că linişte precum cea din casa familiei Şandor nu a 
găsit niciodată până atunci într‑o familie.

Părăsit de mireasă în pragul nunţii

După cum ne‑a relatat Patricia Toma, nunta de acum 75 de ani a avut, în re‑
alitate, o poveste complicată, cu accente melodramatice. Iniţial, atât străbunicul, 
Petrea Stropii, cât şi străbunica ei, Măriuţa Licuţii, au fost logodiţi cu alţi oameni 
din sat. Petrea trebuia să facă nuntă cu Oniţa Licuţii, în timp ce Măriuţa era pro‑
misă lui Gligor Borz, zis Gligorea lui Rotoş. „Oniţa îi era încredinţată lu’ Petrea 
şi io trebuia să mă duc după fratele Oniţii“, confirmă străbunica Patriciei.
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Petre era acel bărbat „de casă“ la care orice femeie visa. Tot satul îl ştia ca 
un om gospodar, la locul lui şi cu suflet mare.

„Ni ce ocol mândru are! Lemnile i‑s aranjete, io n‑oi ave’ di lucru numa‑n 
casă, el a fi păstă tăt. Ş‑apu’ îl ştie satu’ că ce om blându‑i, că nu te‑ar năcăji c‑o 
vorbă“, îşi lăuda Oniţa logodnicul în 1941. Cu toate acestea, femeia a decis să‑l 
părăsească tocmai în seara nunţii şi să fugă cu Gheorghe a Nuţu Carolii, care 
o îndrăgea.

„În seara nunţii străbuniculului cu logodnica lui, Oniţa, atunci când socă‑
ciţele pregăteau sarmalele pentru petrecere, aceasta din urmă a fugit cu un altul. 
Mirele a realizat că a fost părăsit când a plecat cu carul după zestrea miresei“, 
povesteşte Patricia.

Tânăra relatează continuarea aventurii:
„‑ Hai, Petre, şi merem ş‑o cotăm (n.r. – căutăm)“, l‑a îndemnat mama 

Oniţei.
Supărat, mirele s‑a întors la naşul său, Flonta Crăciun, zis şi Crăciunea 

Beteagului, să ceară un sfat.
„‑ Nănaşule, ce şi mă ştiu face? Oniţa o fujit şi m‑o lăsat cu tăte gata.
‑ Dacă ne‑o făcut figură, hai şi le‑o facem şi noi lor. Hai ş‑o luăm pă 

Măriuţa (logodnica fratelui miresei şi, după decenii, străbunica Patriciei ‑ 
n.n.)“, i‑a replicat naşul.

„Să nu rămâie unu flămând”

Ajunşi la casa Măriuţei, Crăciunea Beteagului îi propune mamei tinerei:
„‑ Mare nacaz o pticat pa capu’ nost. Ia, amu ‘nainte’ nunţii, Oniţa o fujit 

şi o rămas nunta fără mireasă. M‑am tăt gândit cu Petre ce şi facem, inde şi 
merem şi aşe’ ne‑am gândit şi‑o cerem pă Măriuţa, da di ni‑ţi da‑o.

‑ Cu ie vă înţelejeţi, dacă ie a vre’ şi să ducă.
‑ Ie chemaţ‑o până afară!“.
Măriuţa apare, iar mama îi explică păţania lui Petre, după care o întreabă 

dacă vrea să‑i fie mireasă.
„‑ Maică, tătuţă... dacă voi vreţi şi mă duc după Petre, io mă duc!“, a repli‑

cat fata, care‑i fusese promisă de soţie tocmai fratelui Oniţei.
Odată găsită mireasă înlocuitoare, nunta a putut continua.
„‑ Socăciţelor, şi faceţi mâncare păntru tătă lume, la tăţi câţi or vini şi care 

or auzî de nunta asta, şi nu rămâie unu flămând, şi di nu‑ţi joi şi daţi la tătă 
lume, or lua un păhar di vin ori di pălincă şi or juca alăture di noi. De n‑a fi loc 
păntru tătă lume la mese, or sta care pă boci, care pă laviţe, că doară o dată să 
mărită Măriuţa lu Licuţa!“, a trasat sarcini mama tinerei.

Adevărul, 19 august 2016
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Asistată de câinele ei, o sălăjeancă 
ajută copiii cu nevoi speciale

După 15 ani lucraţi 
în învăţământul special, 
Narcisa Ioana este, din 
2012, profesor logoped 
şcolar în cadrul Centrului 
Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională 
Sălaj. Dacă în copilărie era 
îngrozită de câini şi evita pe 
cât posibil să stea în preaj‑
ma lor, după ce s‑a căsătorit 
a trebuit să accepte prezen‑
ta unui patruped.

„Soţul meu iubeşte foarte mult animalele, în special câinii, aşa că de dragul lui, 
am acceptat să trăim în casă alături de unul. Când eram copil, aveam fobie faţă de 
câini. Imediat ce vedeam unul, treceam pe cealaltă parte a străzii ori fugeam. Nu mă 
apropiam niciodată de ei, nu îi mângâiam. Lucrurile au început să se îmbunătăţească 
odată cu primul nostru căţel, un metiş pechinez, care avea, din păcate, porniri agresi‑
ve. Dar pe atunci, nu ştiam nimic despre dresajul canin ori despre comportamentul 
canin”, ne povesteşte sălăjeanca.

Ghemotocul de blană care i‑a alungat fobia

În 2009, în familia ei a apărut Kara, un minunat exemplar de English Cream 
Golden Retriever, care a cucerit inima Narcisei şi pe care a început să o dreseze în 
jurul vârstei de cinci luni. Rezultatele obţinute au fost extraordinare. “Am citit mult 
despre comportamentul canin, despre creşterea câinilor, despre dresaj, am urmărit 
diferite clipuri pe internet şi, încet, am pus totul în practică. Între noi s‑a sudat o 
relaţie extraordinară. Kara mă asculta, mă făcea să mă simt în siguranţă, îmi oferea 
afecţiune. S‑a pliat pe sufletul meu. Eram mereu împreună: acasă, la joacă la plimba‑
re”, povesteşte profesorul.

Specialist în terapie asistantă de animale (TAA)

Pentru a vrut să treacă la un alt nivel şi să împărtăşească şi cu alţii bucuria pe 
care o trăia graţie acestei minunate căţeluşe, Narcisa a urmat două cursuri de per‑
fecţionare, care să îi permită să devină profesionist în domeniu: “Conştientizând că 
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într‑adevăr mi‑am vindecat fobia şi am parcurs, involuntar, un program de terapie, 
am urmat două cursuri de perfecţionare pentru a aprofunda şi a face acest lucru con‑
ştient, într‑o manieră profesionistă. Astfel, în 2013, crescătorul de golden retrieveri a 
absolvit cursul “Animal Assisted Therapy”, oferit de University of New Hampshire, 
Manchester, USA, iar în  perioada 2014‑2015, cursul postuniversitar “Terapia asis‑
tată de animale”, oferit de către UBB Cluj‑Napoca, în colaborare cu Facultatea de 
Medicină Veterinară din cadrul USAMV Cluj‑Napoca.

Proiecte pentru copii
Au urmat proiectele de terapie asistată de animale pentru copiii cu nevoi spe‑

ciale din judeţ. Cel dintâi, intitulat “Kara, prietena mea”, s‑a derulat în anul şcolar 
2014‑2015, beneficiari fiind copii cu dizabilităţi grave, cu tulburări de spectru autist 
ori cu tulburări de dezvoltare, copii cu deficienţe locomotorii şi cei care au fobii faţă 
de animale, de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Şimleu Silvaniei.

Un an mai târziu, elevii Şcolii Gimnaziale “Silvania” din Şimleu Silvaniei au 
cunoscut‑o pe Kara. “Terapia asistată de animale promovează interacţiunea pozitivă 
dintre om şi animal, prin încorporarea trăsăturilor psihologice, comportamentale şi 
fizice ale unui animal într‑un mediu terapeutic, cu scopul de a facilita procesul de 
recuperare a unei persoane care necesită îngrijire medicală fizică şi/sau psihică. Acest 
tip de terapie este considerată un adjunct al unui tratament terapeutic de bază, nu un 
tratament în sine”, explică specialistul.

Kara cea minunată

Despre Kara, stăpâna ei are numai cuvinte de laudă: “Kara este ca din plastilină. 
Are un temperament echilibrat, nu este agresivă, ci răbdătoare şi iubeşte oamenii, 
oferindu‑le afecţiune şi iubire necondiţionată. Fiind crescută într‑un mediu calm, 
nivelul său de stres este redus, astfel că atunci când interacţionează cu persoane agitate 
încearcă să le inducă starea de linişte. Pentru fiecare din activităţile pe care le‑am des‑
făşurat cu copiii, Kara a fost, practic, recompensa. Cei care îndeplineau cerinţele – să 
socotească, să rostească un cuvând, să spună o propoziţie, să salute, să identifice culo‑
rile ori formele – aveau ocazia să interacţioneze, o mângâie ori să o plimbe pe Kara. 
Rezultatele au fost minunate, efectul a fost unul imediat, de relaxare. Mi s‑a umplut 
sufletul de bucurie când i‑am văzut pe copii abandonându‑şi teama şi reţinerile”, 
susţine profesorul logoped.

Prin intermediul a diverse jocuri şi activităţi în care era implicat Retrieverul 
Narcisa Ioana i‑a învăţat pe copii importanţa igienei personale, le‑a îmbunătăţit de‑
prinderile atenţionale, stima de sine, abilităţile motorii şi comunicarea verbală, le‑a 
redus nivelul de anxietate, a diminuat tendinţa de izolare socială şi a contribuit la 
îmbunătăţirea vocabularului lor. Sălăjeanca intenţionează să continue activităţile de 
acest gen şi în anul şcolar 2016‑2017.



224 • Anuarul presei sălăjene 2016 / Andreea Vilcovschi

Pregătiri pentru predarea ştafetei

Kara a participat  la numeroase concursuri şi competiţii canine naţionale sau 
internaţionale, obţinând rezultate foarte bune. Din dragoste responsabilă faţă de 
creşterea şi reproducerea unei rase minunate de câini, sălăjeanca a înfiinţat canisa 
Nenemusha’s Retrievers. Karei, acum în vârstă de şapte ani, i s‑a alăturat Daddy, unul 
dintre cei şase pui din primul cuib. Despre el, Narcisa spune că este exact opusul 
mamei lui: „Este neobosit, curios, jucăuş, dar cu un suflet plin de dragoste şi devota‑
ment faţă de noi şi de alte animale. Este cel mai bun prieten al celor două pisicuţe ale 
familiei, Sesi şi Piţu, împreună cu cu care se joacă şi chiar doarme”.

Din aceste motive, Daddy nu va putea duce mai departe proiectele mamei lui, 
însă specialistul TAA a găsit soluţii: „Ne dorim să avem un nou cuib, din care să se‑
lectez o căţeluşă care să mă ajute în viitoarele mele proiecte. Iau în calcul şi achiziţia 
unui exemplar din rasa Labrador, câini care sunt mai focusaţi pe muncă şi pe stăpâni”.

Magazin Sălăjean, 16 septembrie 2016



Povestea lui Attila, un copil cu 
autism din Zalău care comunică 

din lumea lui prin pictură

Attila are 7 ani şi este centrul universului mamei lui. Când medicul i‑a spus 
femeii că fiul său, pe atunci în vârstă de trei ani şi cinci luni, suferă de autism, Szabo 
Szabina a simţit că se cutremură lumea. Vestea a venit la scurt timp după ce se în‑
torsese din Germania, unde fusese plecată la muncă. „Când m‑am întors, am găsit 
un copil hiperactiv, agresiv, care rămânea cu privirea fixă , cu un comportament pe 
care nu îl avea anterior plecării mele. Cel mai probabil despărţirea de mine i‑a pro‑
dus un şoc şi a grăbit evoluţia problemei lui”, îşi aminteşte mama lui Attila.

Au cerut părerea unui pediatru din Zalău, care i‑a spus că băieţelul are simpto‑
me specifice autismului. Diagnosticul a fost confirmat de un specialist în psihiatrie 
infantilă, care a recomandat administrarea de calmante, aceeaşi indicaţie primind‑o 
şi de la un medic din Cluj‑Napoca. Medicamentele nu l‑au ajutat prea mult,susţi‑
ne mama, întrucât îl linişteau ori îl făceau să fie mai atent doar pe moment, dar apoi 
Attila devenea şi mai agitat. „Nu puteam ieşi afară ori merge în magazine, Attila 
urla, plângea pe stradă. Efectiv nu ştiam pe ce lume trăiesc, simţeam că nu îmi mai 
cunosc copilul”, îşi aminteşte Szabina.
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A învăţat să‑şi ajute fiul

Timp de aproape un an, în încercarea 
disperată de a‑şi ajuta copilul, au combinat 
tratamentul medicamentos cu terapia făcu‑
tă la Centrul pentru boli rare NoRo, însă 
lucrurile nu păreau să se îmbunătăţească. 
Îngrijorată, mama s‑a adresat din nou medi‑
cului, prezentându‑i situaţia şi cerându‑i al‑
ternative: „Am întrebat‑o pe doamna doctor 
psihiatru dacă are sens să mai îndop copilul 
cu medicamente şi mi‑a spus că ar fi ideal 
dacă reuşim să rezistăm fără ele”.

Şi‑a asumat acest risc şi a renunţat să‑i 
mai ofere băieţelului calmante, preferând 
să meargă doar pe varianta terapiei. „Mulţi 
mi‑au criticat decizia, spunându‑mi că nu 
procedez corect şi că starea lui Attila se va în‑
răutăţi. Dar nu a fost aşa”, a mai spus mama, 
care a început să se pregătească pentru a‑şi putea ajuta pruncul şi acasă. Astfel, fe‑
meia a luat legătura cu mai mulţi psihologi care i‑au dat sfaturi cu privire la modul 
în care trebuie să abordeze problema acasă, a urmat un curs de ajutorare a copiilor 
cu probleme, s‑a documentat intens pe internet. „Am început cu lucruri simple, de 
la jocul cu făină, la cel cu mingea. Ne‑am pictat unul pe altul, mi‑am învăţat copilul 
să facă prostii, să ştie ce e aia o ciocolată, să se îmbrace şi să se dezbrace, să foloseas‑
că toaleta”, mărturiseşte Szabo Szabina, recunoscând că primul an nu a fost deloc 
uşor, Attila nefiind foarte cooperant. Cu multă dragoste şi răbdare, cu perseverenţă 
şi dăruire, mama a reuşit să‑şi scoată odrasla din lumea în care se închisese. I‑a 
făcut un program zilnic fix, din care nu lipsea ora de plimbare şi diversele activităţi 
senzoriale, comportamentale, creative, de logică,  matematică, scriere ori pictură. 
„Nu facem lucruri dificile. Mi‑am învăţat copilul să verse conţinutul unui pahar, 
să se joace cu noroiul de afară, să umble prin bălţi când plouă... lucruri atât de nor‑
male pentru un copil obişnuit, dar atât de străine băieţelului meu. Din mama lui, 
am devenit copilul care îl învăţa pe Attila să facă mici prostioare”, afirmă zălăuanca.

Terapie prin joacă

Nu s‑a descurajat niciodată, deşi nu a fost sprijinită de nimeni. Nici măcar de 
soţul său, care refuză să accepte că băiatul său este altfel: „Toţi spun că ceea ce fac eu 
sunt prostii, dar nu ţin cont de ei. M‑am ambiţionat să fac totul pentru fiul meu, 
după ce am văzut cazuri mai grave la centrul unde facem terapie. Mi‑am promis că 
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al meu copil nu va fi aşa, că al meu va şti să meargă cu bicicleta, va şti să facă orice. 
Asta mi‑a dat putere să nu renunţ”.

Joaca de‑a pictatul s‑a transformat, în timp, într‑o pasiune pentru micul Attila. 
Mama lui a observat că imediat ce ia pensula în mână, băiatul ei se transformă: 
„Totul a început din joacă, pictându‑ne unul pe altul pe corp. Încet‑încet am văzut 
că este atras de pictură, că este o activitate asupra căreia se concentrează şi care îi face 
plăcere. Attila nu vorbeşte, însă prin culoare, el comunică. Preferă culori închise, 
ceea ce mă face să cred că este ceva ascuns în sufletul lui, dar încă nu mi‑am dat 
încă seama despre ce este vorba. Poate să fie şocul pe care l‑a suferit când am fost 
plecată de lângă el”.

Attila pictează orice, pe pânză, pe şerveţel, pe sticlă, pe apă. Pictează în fiecare 
zi, timp de aproape două ore. Pentru a‑i putea asigura toate materialele necesare 
pentru această activitate, părinţii lui Szabina cheltuie lunar 700 de lei, pentru pen‑
sule, acuarele, pânze. Creaţiile micului artist sunt, mai apoi, scoase la licitaţie pe 
grupul de Facebook „Licitaţie pentru speranţă”, pentru a face rost de bani pentru 
ca băiatul diagnosticat cu autism să poată picta în continuare. Altele sunt licitate 
pentru a sprijini diverse cazuri sociale. Spune că  nu a obosit, pentru că în fiecare zi 
vede un progres: „Ştiu de unde am pornit şi unde am ajuns”.

Devenită asistentul personal al fiului ei, Szabina speră să reuşească, în anul 
şcolar următor, înscrierea lui Attila în sistemul public de învăţământ. „Poate nu 
va fi pregătit, dar măcar va fi între copii normali, nu izolat între patru pereţi. Nu 
este o soluţie să închid uşa şi geamul şi să  nu ştie nimeni de copilul meu. Eu l‑am 
acceptat aşa cum este.

Magazin Sălăjean, 28 septembrie 2016



Parteneri Gala Presei Sălăjene







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, sub mărcile asociate TAURUS, 
KORMORAN, RIKEN, anvelope industriale marca MICHELIN, 
anvelope destinate echipării stivuitoarelor și altor utilaje industriale 
dar și anvelope pentru metrou. Produsele fabricate sunt destinate 
atât pieței interne, cât și exportului pe piața din Europa, Africa, 
Asia și America.
Fabrica Michelin Zalău Cord produce cordul metalic care 
constituie structura de rezistență a anvelopelor și contribuie la 
producția de anvelope dintr-o multitudine de fabrici Michelin 
din Europa, America și 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. 
Anual fiecare angajat Michelin din România 
beneficiază în medie de 70 de ore de training.

MICHELIN în Zalău
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