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 Gina Bicăzan
Sălajul pur şi simplu

Cavalerii fructelor de cireș în 
Bădăcin, Casa lui Iuliu Maniu

Așa mic cum e, cu nici 300 de case, înconjurat de dealuri, cumva ascuns, ca 
ceva de mare preț, printre coline, Bădăcinul e cunoscut pentru multe, dar către 
sfârșitul primăverii e căutat pentru pomii încărcați cu cireșe, și cine din Sălaj nu știe 
de cireșele de Bădăcin. Așa că atunci când am primit invitația de a merge la cireșe, 
la Marius, în Bădăcin, ochii ne‑au sticlit ca lui Nică înainte de a merge la furat de 
cireșe, cu atât mai mult cu cât prețul unui kilogram de cireșe era cât de bine peste 
20 de lei, așa că o parte din noi nici măcar nu apucaserăm încă să gustăm cireșele 
anul ăsta. Așa că, da, la pofta ce o aveam în noi și gândul care nu ne dădea pace: „că 
o sa mâncăm până nu o să mai putem, ne‑am simțit ca și cum am merge la furat 
de cireșe, chiar dacă omul și de acum prietenul nostru, ne aștepta cu poarta grădi‑
nii larg deschisă și cu gălețile și scările gata pregătite. Și dacă ne‑ar fi auzit cineva 
cum pofteam, cu voce tare, în timp ce în livada lui Marius, oprindu‑ne, mai întâi, 
printre rândurile de căpșuni, la degustat, ar fi zis că suntem ceata lui pițigoi, cei 
șapte cireșari doar că în loc de Tic, Dan, Victor, Ursu, Lucia, Maria și Ionel eram 
Steji, Cristina, Liviu, Crina, Jack, Florina, Gina și lipsea Călin. Și fiecare avea ceva 
de zis, de apreciat, de întrebat, de strigat, de observat, așa că dintr‑o dată lângă casa 
liniștită, ca o zi de duminică, a lui Marius s‑a iscat o hărmălaie plină de bucurie 
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încât gazda noastră nici nu se mai auzea de gurile noastre: „Vaaai, da, ce frumos 
e la tine, aici, zici că‑i raiul pe pământ. Da, păi așa și e la noi, ca vorba aia: când 
îi vreme rea îi bai, când e vreme bună‑i rai. Mmmm, da aveți și căpșuni?! Da, ce 
buni îs. Ce grozave îs cireșele astea, comoară în copaci, 50 de lei perechea. Ne 
îmbogățim, de le vindem. Ce i‑ar fi plăcut și lui Călin. Ce păcat că nu a putut fi și 
el aici. Mâncați cât puteți, plata se face la plecare. Mută scara mai încoace, că aici 
sunt mai coapte. Dați‑mi careva și mie o găleată, că nu mai am unde să le pun. Mi‑
am pătat tricoul dar ce mai contează, oricum a costat mai puțin decât cireșele astea. 
Nu am mai mâncat cireșe, direct din pom, de zeci de ani, și pentru mine liliacul, 
cireșele și zmeura înseamnă casa bunicilor și nostalgia copilăriei. Sunt acel ceva care 
mă trimit înapoi în timp. „Și în gălăgia generală, vocea lui Marius care zicea că el a 
altoit o parte din cireși, abia se mai auzea.

Dincolo de umbra pomilor încărcați cu cireșe coapte, erau dealurile, dealurile 
Bădăcinului și Dealul Țarinei, acolo unde este și conacul lui Maniu și unde am 
poposit și o parte din noi înainte de a da iama în grădina lui Marius. Și pentru că 
Crina, Jack și Florina nu mai vizitaseră Casa Maniu niciodată și o știau doar din fo‑
tografiile și materialele noastre pe care le scriam și publicam în vederea mediatizării 
campaniei „Salvaţi istoria naţională, salvaţi Casa lui Iuliu Maniu!”, am putut vedea 
cum e percepută casa de cei care urmăresc campania online. „Oh, da ce mare e! 
Noi credeam că e mult mai mică, ca și căsuțele alea tradiționale cu o singură încă‑
pere. Și ce mult lemn și material de construcție a intrat aici. Acum chiar înțelegem 
de ce totul a costat cât a costat. Din fotografii chiar nu ai cum să‑ți dai seama de 
dimensiunile ei și nici de lucrările care au fost nevoie să se facă aici. Și ce frumos 
arată terasa. Acum totul capătă sens. „Și dacă ei, prietenii noștri au făcut genul ăsta 
de remarci, nu putem decât să‑i înțelegem pe toți cei care de trei ani încoace mai 
cârcotesc când e vorba de suma de bani care s‑a investit acolo, bani ce au venit timp 
de trei ani din donații, donații făcute de oameni simpli de peste tot din țară și stră‑
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inătate. Campania a fost inițiată de publicația Sălajul pur și simplu în 2015, atunci 
când totul părea fără nicio speranță, deși părintele Cristian Borz se chinuia deja de 
15 ani să nu o lase să cadă. Autoritățile, cu foarte puține excepții, s‑au implicat prea 
puțin, ajutorul nesperat și atât de necesar pentru amenajarea interioară și redarea 
acesteia românilor în anul centenar, venind din partea Primăriei Oradea.

La Dealul Ţarinei din Bădăcin „… daruri îmbelşugate ale naturii alternează 
norocos cu hărnicia… o grădină fermecată cu mari teritorii de pomi roditori şi 
podgorii extinse, cu belşug de lanuri, grupuri de flori alese, cu o bogată variaţie de 
culori şi miresme, arbuste şi tufe decorative, cu adieri îmbălsămate de mireasma 
brazilor trufaşi, cu tainicele şoapte ale plopilor… şi toate, toate produsul muncii 
devotate cultului naturii”, astfel caracteriza acest loc scriitoarea Elena dr. Aciu n. 
Fabian, în monografia Clarei Maniu.

Iuliu Maniu iubea foarte mult casa din Dealul Ţarinei, nu pentru „venitu‑
rile” lui de acolo ci pentru că era legat sufleteşte de locurile, de oamenii pe care îi 
avea acolo, cei vii şi cei ce s‑au dus, „La Bădăcin, spunea el, parcă şi aerul este mai 
proaspăt. În liniştea grădinii lui uit greutăţile zilnice, pentru că aici sunt cu adevărat 
acasă”.

Lui Maniu îi plăcea să facă excursii lungi, nu era o problemă să meargă peste 
Măgură la Dealul Corbului sau la Vereşed, la Hărăşti. Să urce Dealul Ţarinei, să 
treacă la Ierdănele şoseaua, să păşească de‑a lungul coamei Cornetului, să coboare 
în Valea Breabănului, să urce dealul Roşiilor şi să ajungă la via din Vereşed. Mergea 
adesea până la „Ogradă”, grădina din sat, unde odinioară a fost casa străbunilor săi. 
Bucuros mergea pe jos la Şimleu şi tot pe jos se întorcea urcând sprinten Dealul 
Corbului. Urca coasta Dealului Ţarinei până deasupra viei, în partea de sus a viei 
era un stejar mândru, cu o băncuţă sub el, de acolo putea să vadă casa, satul, Munţii 
Meseşului.

27 mai 2018
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Din traista cu sălăjeni frumoși: 
şimleuanul Ovidiu Gordan, 

artistul fotograf al cărui album a 
ajuns în toate colțurile lumii

„Ca artist vizual, pot spune doar că sunt bi‑
necuvântat că m‑am născut în România. În țara 
mea, o fotografie bună poate ieși din aproape 
orice. Nu trebuie să caut imagini, doar îmi tră‑
iesc viața și fotografiile se întâmplă. De fapt, cu 
cât îmi trăiesc mai mult viața, cu atât fotografiile 
mele devin mai bune. Oamenii de aici au o cali‑
tate specifică, un fel de imagine externă a sărăciei, 
amestecată cu o profundă abundență și creativi‑
tate internă. Un echilibru minunat între duritate 
și sensibilitate. Totul se îmbină în mod natural, ca 

o pereche veche de pantofi pe care i‑ai purtat de mii de ori, se vede că sunt uzați, 
dar sunt perechea ta preferată, pentru că sunt confortabili, și apoi mai sunt toate 
amintirile pe care le‑ai trăit împreună, oameni pe care i‑ai întâlnit. Te uiți la ei și te 
fac să zâmbești”.

Te pregăteşti să lansezi la librăria Cărtureşti din Cluj albumul de fotografie Familiar 
Place, la care ai lucrat zece ani, după ce acesta a ajuns în mâinile oamenilor din cele mai înde-
părtate colţuri ale lumii de la Berlin, în Australia şi Taipei.

Da. Cartea mea cu fotografii a luat viață cu ajutorul unor oameni faini din 
toată lumea care au cumpărat cartea înainte de a fi produsă, așa că ei sunt aceia care 
au avut primii acces la carte și lor le‑am și dedicat‑o. Din aceștia fac parte prieteni 
de ai mei din România, câțiva artiști și fotografi români și fotografi sau iubitori de 
fotografie din străinătate. Mulți din Europa, America, dar și Australia și un domn 
din Taipei. După faza inițială și cu cartea produsă am mai vândut cărți pe site‑ul 
meu direct și am trimis pentru a fi vândute cărți la câteva magazine din străinătate 
specializate pe cărți de fotografie. Și la noi, dar mai ales dincolo, mai sunt oameni 
care colecționează cărți foto (photobooks), în linii mari aceștia au fost oamenii in‑
teresați de cartea mea. În țară colaborez deocamdată doar cu librăria Cărturești, 
unde va urma lansarea oficială pentru publicul larg și o discuție interesantă despre 
fotografie și artă.
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Cu ce obstacole te-ai confruntat în scoaterea acestui album?

Ioi, cu multe și multă trudă. Important e să persiști. Fotografiile de familie au 
cam aceleași caracteristici ca toate lucrurile care ne fac nostalgici. E obiectul, foto‑
grafia în sine, și apoi e amintirea legată de obiect. Eu abordez fotografia oarecum 
similar cu pozele astea de familie, dar în sens invers. Am deja amintirea și acum 
caut, sau mai degrabă aștept ca amintirea să se manifeste.

Oamenii din România recunosc foarte uşor în albumul tău ceea ce ai urmărit să sur-
prinzi, „stranietatea familiarului” cum i-ai spus tu, pentru că sunt lucruri care fac parte din 
memoria colectivă. Cum au primit albumul cei din afara graniţelor ţării, de altă naţionalitate?

Am vândut multe cărți în străinătate și am fost plăcut surprins de reacțiile 
cumpărătorilor. În general mi‑au zis că găsesc în imaginile mele un fel de calm. Eu 
sper să fie calmul pe care îl ai când ai ajuns acasă, după ce te‑ai rătăcit.

O bună parte a publicului tău s-a format pe reţelele de socializare. Cum vezi tu, ca tânăr 
artist, comunicarea pe o reţea de socializare? Înlesneşte contactul între oameni sau, dimpotrivă, 
face ca virtualul, cu tot ce implică el, să fure tot mai mult din cotidian?

Rețelele de socializare sunt o unealtă bună pentru marketing, te ajută să gă‑
sești oameni răsfirați în lume, dar cu aceleași trăiri. Mediul este virtual, dar oamenii 
cu care socializezi sunt cât se poate de reali, și eu unul mă bucur că există acest mod 
de conexiune.
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Ce anume te-a determinat să fotografiezi, dezvăluindu-ţi cu fiecare instantaneu sufletul 
şi lăsându-l să fie atins de priviri străine şi uneori indiscrete?

Pe tema asta am și visat că mă las oarecum condus de partea sentimentală prea 
mult, după care devin vulnerabil la critica oamenilor care nu înțeleg. Dar așa func‑
ționez eu, sunt oameni, „nu‑s mulți”, care rezonează cu fotografiile mele și asta mă 
bucură și mă motivează să continui în demersul meu artistic.

Cum sunt făcute fotografiile din acest album, pentru că ştiu că încă foloseşti aparate de 
fotografiat pe film în secolul tehnologiei?

Da, am un Nikon fm2n din 1984, adică deodată cu mine, cu care am făcut 
toate fotografiile din carte, am folosit și film alb negru și color, pe care ulterior le‑am 
developat.

Cineva spunea că în alcătuirea sufletească a unui artist intră obligatoriu şi credința. Tu 
cum vezi asta?

Noi, românii, avem bogate abilități creative. Îi și vorba aia că românu‑i inven‑
tiv, de exemplu o mamă care reușește să își crească copiii cu un salariu minim pe 
economie dă dovadă de multă creativitate. Oarecum noi ne descurcăm, și mie îmi 
place să cred că fac parte din lumea asta, doar că eu încerc să conștientizez mai bine 
creativitatea asta nativă. Peggy Guggenheim zicea despre Brâncuși că îi ceva între 
un zeu și un țăran, iar pe mine conceptul ăsta mă fascinează.

Ai avut momente de îndoială referitor la fotografii pe care ar trebui sau nu să le incluzi 
în album?

Sigur, sunt multe imagini care nu au intrat în selecția finală, sunt mii de fo‑
tografii nereușite din care am învățat și mai sunt câteva imagini, puține, care erau 
bune, dar nu se potriveau cu firul narativ vizual al cărții.

Pentru că abordarea ta artistică vizuală este similară cu cea a fotografiilor de familie, dar 
în sens invers (cauţi să fotografiezi imagini familiare care există deja în memoria colectivă) o să 
încheiem interviul în acelaşi mod. Cu alte cuvinte, am să te las să răspunzi la o întrebare care 
ai fi vrut să ţi se pună, iar cititorul va trebui să-şi dea seama din răspunsul tău care ar fi fost 
acea întrebare.

Dacă mi‑ai dat mână liberă aici, o să vorbesc despre sentimentele mele față de 
fotografie. Fotografa pentru mine este cea mai importantă dintre mediile artistice, 
pentru că ea ne poate vorbi cel mai bine despre viață și condiția umană. Sigur că 
fotografia este foarte greu de înțeles, cine crede că o înţelege se înșală, și interpretări 
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greșite sunt o grămadă. Pentru mine, imaginea fotografică are abilitatea să fie destul 
de stranie, similară unui vis, și atunci poate fi ori îndeplinirea dorințelor ori mesaje 
din inconștient pe care nu le poți pur și simplu lectura, ele conțin simboluri care le 
poți cel mai mult interpreta, dar pentru asta trebuie să te cunoști tu pe tine. În acest 
fel, fotografia arată mai mult decât poate explica, și din acest motiv eu o găsesc a fi 
infinit de fascinantă. Pe această temă ar mai fi multe de spus, așa că vă aștept cu drag 
pe 4 octombrie, la Cărturești Iulius Mall, ca să mai povestim.

2 octombrie 2018



Leontina Prodan și povestea 
Păsgăliei, a Tăului Rece fără 

fund și a Tremuriștii de la Mama 
Bătrână din grădină

„Aș mai vrea niște reviste de‑ale voastre, că pe cât mă lăudam eu că știu Sălajul, 
pe atâtea lucruri noi am descoperit în reportajele făcute de voi, revista ce mi‑ați 
dat‑o ultima oară a dus‑o cineva din Australia, așa că am rămas fără, pe lângă asta 
știu și eu o poveste cu un tău fără fund în care a căzut un car cu cai cu tot, așa că 
vă aștept la mine la o poveste. Sfârșitul ăsta de săptămână sunt în Sălaj. „Cam așa 
a sunat invitația telefonică a Leontinei din Gâlgău Almaşului, iar noi nu am făcut 
altceva decât să ne conformăm cu drag.

Am ajuns puțin mai repede decât am stabilit așa că am dat o tură scurtă până la 
Grădina Zmeilor (Fata Cătanei pentru oamenii locului) și la un lac format în urma 
exploatării nisipului de către autoritățile locale, ochi de apă ce a atras în jurul lui zeci 
de rațe sălbatice și păsări, un loc frumos de altfel, doar că asemenea exploatări pot 
face mult rău ecosistemului locului, iar sătenii nici nu prea sunt de acord cu ele, 
doar că cine stă să‑i întrebe pe ei când interesele sunt de altă natură.

Pe Leontina nu am găsit‑o acasă, era dusă prin vecini, dar a auzit‑o pe Lola 
bătând așa că a știut că i‑au ajuns musafirii și s‑a întors aducând și vecinii cu ea, ca să 
ne cunoască. Ziua extrem de plăcută de octombrie ne‑a permis să rămânem afară, 
pe terasă, iar merele și perele coapte, semințele de cânepă, mustul dulce și laptele 
de cânepă au dat un gust aparte întâlnirii noastre.
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Pasgalia „E și pentru mine bucurie mare că sunt aici în perioada asta din an, 
nu am prins toamna în Gâlgău de ani de zile, de obicei eram la Timișoara pe vre‑
mea asta. E totul așa de colorat și vremea ține cu noi încât totul e o încântare. Ieri 
am presat strugurii și mustul e cât se poate de proaspăt. Pun și masa dacă nu ați apu‑
cat să mâncați.“ Și uite așa din vorbă‑n vorbă poveștile locului au început să curgă. 
Pe unele le știam, de altele auzisem câte ceva dar cea cu Tăul Rece a fost nouă. Până 
să ajungem însă la povestea cu tăul fără fund și să mergem să o cunoaștem pe mama 
bătrână, Anastasia Turian, Leontina ne‑a spus povestea Păsgăliei, o carte veche, tipă‑
rită în 1914, la editura Librăriei Ioan I. Ciurcu din Brașov, o carte plină de învățături 
populare, tabele cu date valabile până în anul 2046 din care pe vremuri bătrânii, în 
urma unor calcule exacte, puteau citi chiar și ce ți‑a rezervat destinul de‑a lungul 
vieții. O carte din care bunicul Leontinei i‑a citit când era tânără, iar viața i le‑a 
confirmat, o carte plină de tâlc din care singurul lucru despre care nu e bine să cauți 
să‑l afli e momentul în care te vei duce pe cealaltă lume. Și cum Păsgălia Leontinei 
s‑a dovedit o adevărată comoară plină de învățătura neamului nostru, am citit din 
ea câte‑n soare și în lună, până ne‑a prins răcoarea și am pus‑o deoparte cu gândul 
să facem cumva să o copiem, să o vadă și alții.

„Tăul Rece de la Mama Bătrână din grădină este un ochi de mare, un tău fără 
fund, care nu îngheață niciodată iarna, oricât ar fi de frig, cu o apă moale și bună 
de spălat haine, ce le lasă albe fără a folosi detergent, pământul din jur este mo‑
cirlos și mișcător, iar oamenii îi zic Tremurișcă. Nămolul de acolo este sulfuros și 
tămăduitor. L‑am folosit vara asta pentru dureri de picioare și reumatism. Efectele 
pozitive au fost evidente. Acolo pe vremea războiului a intrat o căruță cu cai cu tot 
și acolo a rămas sau cel puțin așa spun bătrânii din sat. Fapt care s‑a confirmat, de 
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altfel, atunci când s‑a săpat acolo pentru a se face heleșteul care există și acum. În 
timpul săpăturilor s‑au găsit oase din craniile cailor și bucăți de lemn din căruță. 
Când eram copii am dus o prăjină lungă să‑i măsurăm fundul, dar nu l‑am atins, 
și prăjina a înghiţit‑o tăul. Tot acolo am găsit două bucăți ca de lut și le‑am modelat 
fără să fie nevoie să le ard ca să stea legat.”

Astea fiind spuse, Leontina ne‑a luat și ne‑a dus la fața locului să vedem ce 
a mai rămas din tăul care pe vremuri era mult mai întins. Mama bătrână, tanti 
Anastasia Turian era pe undeva pe lângă casă și ne‑a găsit umblând roata pământu‑
lui mocirlos și oglindindu‑ne fețele în ochiul de apă care a mai rămas din tăul de 
odinioară. „D‑apii aicea sunteți? Ce faceți acolo? Vă uitați la Tremurișcă? Uitați‑vă 
dară, că atâta o mai rămas din ea. Da pă vremuri era mai mare, până aproape de casă, 
că nici nu ne‑am putut face poiata mai jos, am adus o grămadă de remorci de acolo 
de la hotar să ne putem face grădina. Tău Rece îi zicea socru meu. Da când o săpat 
groapa de pești, băiatu ista a mieu, api om aflat flitu de la cai, și dinții, și partea din 
sus și din jos, că ne zicea socru ca atunci când o vinit frontu, aicea s‑o băgat o căruță, 
o trăsură cu patru cai, că o vinit de la război de acolo de păstă deal și o vinit p‑aici și 
s‑o tot dus cu tătu. No, ș‑api noi atuncea când o săpat cu excavatoru o văzut, și din‑
ții erau și asta din sus și din jos. O stat acolo bine, c‑o fost rece. Îi adevărată povestea, 
așa o fost, doară când, de doi ani o săpat groapa și le‑o aflat.” Am plecat de la tanti 
Anastasia cu o găletuță pe care Leontina a umplut‑o, după ce și‑a băgat brațul până 
la cot, cu nămol tămăduitor și cu promisiunea că om mai veni și altă dată.

Am lăsat Gâlgăul în urmă, cu pisoiul Goguță dând târcoale găleții cu pește 
prins de Zoli la Șomeș, după câteva ore pline de tâlc și rost, alături de Leontina 
Prodan, și ne‑am întors cu tolba plină de bunătăți și povestea Tăului Rece ‑ tăul 
misterios, ce a înghițit o trăsură cu cai cu tot. Un tău fără fund, cu apă moale, tocmai 
bună de spălat haine, ce nu îngheață niciodată. Un tău înconjurat de Tremurișcă ‑ 
pământul mocirlos și mișcător în care nămolul este sulfuros și tămăduitor.
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adrian cherecheş
Sportul Sălăjean

Peste 100 de „veterani” au încins 
zgura la „Cupa Municipiului” 

Zalău
Ajunsă la a X-a ediţie, tradiţionala competiţie de tenis a devenit una 

dintre cele mai puternice întreceri de profil din întreaga ţară. Pe 
podiumurile devenite din ce în ce mai „grele”, şi-au făcut apariţia şi 

câţiva sălăjeni

Nu mai puţin de 100 de iubitori ai acestui frumos sport au concurat pe zgu‑
ra încinsă de vremea toridă din cele 3 zile ale competiţiei (3‑5 august). „Cupa 
Municipiului” Zalău, ajunsă acum la cea de‑a X‑a ediţie, a fost una dintre cele mai 
de succes ediţii, atât prin prisma numărului de participanţi sau ca nivel de perfor‑
manţă a competitorilor, dar şi sub forma atmosferei create în cadrul acestui turneu, 
unde starea de bine, degajarea şi relaxarea era la ea acasă.
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Acestea au fost posibile datorită faptului ca ediţiile precedente au fost unele 
reuşite, astfel că peste 90 de procente dintre competitori au fost cei din anul pre‑
cedent, reveniţi cu drag la Zalău, mulţi dintre ei fiind însoţiţi de întreaga familie. 
Sunt şi jucători din alte judeţe care au renunţat la o competiţie locală pentru a putea 
participa la turneul de la poalele Meseşului.

Baza de Tenis a Primăriei Municipiului Zalău adună jucători din 
aproape toată ţara

Pe tablou s‑au regăsit iubitori ai sportului cu racheta din toate zonele ţării, ast‑
fel au fost reprezentate judeţele: Sălaj, Maramureş, Satu Mare, Cluj, Bihor, Argeş, 
Bacău, Vrancea, Botoşani, Brăila, Iaşi, Teleorman, Suceava, Bacău, Braşov, Alba, 
Mureş şi Covasna. Turneul de la Zalău este unul de gradul VI, câştigătorii fiind 
răsplătiţi cu sume de bani, cupe, diplome.

Din judeţul Sălaj, pe podium, s‑au clasat: Daniel Sitaş (locul III, +45), Dan 
Ruzici (III, +45), Cornel Florean (II, +50), Dorel Brisc (III, +50), Ioan Hodrea 
(I, +55), Viorel Cuceu (III, +60), Dumitru Mureşan (III, +60), Petru Bologa (III, 
+70, la cei 81 de ani), iar la categoria Open feminin s‑au remarcat Daniela Ilieş (II) 
şi Daniela Ruzici (III).

La proba de dublu, de menţionat este reuşita lui Ioan Hodrea (locul II) şi 
Ioan Leitan (locul III). Arbitrul delegat din partea Federaţiei Române de Tenis a 
fost Benedek Elek din Harghita, care s‑a ocupat onorabil de programarea şi buna 
coordonare a meciurilor.

„Ne bucurăm că şi la a zecea ediţie a Cupei Municipiului Zalău au participat în jur de 
100 de practicanţi ai "sportului alb". Considerăm că an de an vin un număr important de par-
ticipanţi, deoarece sunt mulţumiţi de modul în care este organizată această competiţie, cât şi de 
premiile obţinute. Aceste lucruri au fost posibile deoarece, de-a lungul timpului am avut alături 
de noi Comitetul de organizare, Consiliul Local, executivul Primăriei Municipiului Zalău, 
pe fostul primar – Radu Căpîlnaşiu, şi pe actualul primar – Ionel Ciunt, cărora doresc să le 
mulţumesc în numele celor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea celor zece ediţii. Subliniez 
faptul că turneul de la Zalău, de câţiva ani de zile, este cel mai mare turneu de veterani, fiindcă, 
pe lângă instituţia menţionată, câţiva oameni iubitori ai acestui sport investesc bani şi implicare 
în buna desfăşurare a acestei competiţii. Îmi exprim satisfacţia că şi această ediţie s-a bucurat de 
apreciere şi am primit calde mulţumiri din partea majorităţii participanţilor”, ne‑a declarat 
Ioan Leitan, membru în Comitetul de organizare.

Clasamente finale:

Open feminin: 1. Clementina Huţu, 2. Daniela Ilieş (Zalău), 3. Anca 
Popa, 3. Daniela Ruzici (Zalău)
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Categoria Masculin, +35: 1. Mircea Socaciu, 2. Ciprian Brudaşca, 3. Dan 
Topor, 3. Cristian Suciu

Categoria Masculin, +40: 1. Cosmin Sălăgian, 2. Daniel Micu, 3. Daniel 
Sitaş (Zalău), 3. Octavian Stan

Categoria Masculin, +45: 1. Ciprian Cuceu, 2. Radu Gal, 3. Mihai 
Nistorică, 3. Dan Ruzici (Zalău)

Categoria Masculin, +50: 1. Viorel Dinicu, 2. Cornel Florean (Zalău), 
3. Emanoil Plăcintar, 3. Dorel Brisc (Zalău)

Categoria Masculin, +55: 1. Ioan Hodrea (Zalău), 2. Mircea Olaru, 3. 
Virgil Străistaru, 3. Ovidiu Busuioc

Categoria Masculin, +60: 1. Gabriel Stan, 2. Ion Chirvasuţă, 3. Viorel 
Cuceu (Zalău), 3. Dumitru Mureşan (Zalău)

Categoria Masculin, +65: 1. Constantin Hulpe, 2. Ion Crăciun, 3. Sterian 
Andrieş, 3. Ioan Sztancsuly

Categoria Masculin, +70: 1. Valeriu Ilie, 2. Ioan Budeanu, 3. Tomori 
Geza, 3. Petru Bologa (Zalău)

9 august 2018
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Reportaj. Doh – 680 de ani de 
atestare documentară

Tradiţia ocupă un loc de cinste în localitatea Doh. Fiii satului sunt 
uniţi pentru a promova valorile şi obiceiurile strămoşeşti, dar şi 

pentru a sprijini locuitorii rămaşi în cocheta aşezare. Recent, ei s-au 
reîntâlnit cu drag cu ocazia celei de a XV-a ediţie a evenimentului 
„Întâlnirea Fiilor Satului Doh”, organizat de Asociaţia Fiii Satului 
Doh şi Primăria comunei Măerişte, în parteneriat cu Centrul de 

Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj

Satul Doh este situat în partea de apus a judeţului Sălaj, fiind aşezat pe un pla‑
tou la o altitudine de 280 de metri, având o suprafaţă de 1060 hectare. Prima atesta‑
re documentară este din anul 1338 sub numele de Doh. Alte atestări documentare 
provin din anii 1547 praedium Doh, 1609 Dobbtelke, Dohtelke, 1733 Dohul, 1750 
Dohh, 1850 Dohu, 1854 Doh, 1900 Doh, 1930 Doh, 1966 Doh.
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Un eveniment important din istoria satului a avut loc în anul 1532 când ră‑
măşiţele lui Ioan Kemezi – proprietarul Dohului, au fost vândute domnitorului 
Ardealului, Ioan Bathorz, care era stabilit la acea vreme în Cetatea din Şimleu 
Silvaniei.

După 1795, averea satului aparţinea de Tăşnad, fiind considerată avere impe‑
rial a curţii de la Viena. În 1806 în Doh trăia o familie nobilă, 18 nemeşi şi 6 familii 
de iobagi. Biserica de piatră din sat era Greco‑catolică şi a fost zidită în 1868, iar 
şcoala datează din 1894. În 1895 în Doh erau 134 de case. În 1914 comuna rămâne 
fără învăţător până în 1921.

Trebuie amintit că la Doh există şi un sit arheologic numit „La izvoare”. Situl 
a fost descoperit în 1979 în contextul unor lucrări de amenajare a unei plantaţii de 
viţă‑de‑vie de către lucrătorii CAP‑ului. Cele mai vechi urme de locuire din sat 
datează din mileniul al V‑lea î.Hr. S‑au descoperit materiale din perioada neolitică 
ce constau în fragmente ceramic decorate cu bitum, dar şi unelte din piatră şlefuite 
şi câteva lame din obsidian.

Din epoca bronzului au fost descoperite vase de ceramică precum şi obiecte 
mărunte din bronz. Ultima etapă de locuire a sitului arheologic datează din secole‑
le III – IV şi aparţine unei comunităţi de daci liberi, care vieţuiau în afara Imperiului 
Roman.

Cuvântul care dă numele localităţii se consideră a fi de origine slavă şi în‑
seamnă „păcură de uns roţile carului”. Conform Dicţionarului Etimologic al 
Localităţilor din Județul Sălaj, denumirea actuală a fost dată deoarece la Doh era 
locul unde se ducea păcura de uns roţile carului şi de unde se distribuia aceasta 
pentru satele din împrejurimi.

Pe dealurile ce străjuiesc două comune mari din Sălaj – Sărmăşag şi Bobota – 
într‑un pitoresc care şi‑a păstrat autenticitatea, îşi duc traiul 222 de suflete. Ei sunt 
cei care au mai rămas în satul Doh, un sat lăsat de la Dumnezeu ca un exemplu de 
frumuseţe a locului şi a oamenilor.

Am ajuns la Doh cu prilejul unei sărbători în care şi‑au dat întâlnire toţi fiii 
satului. Încă de când am intrat în sat ne‑a surprins să vedem la fiecare poartă câte 
un drapel tricolor, semn că dohenii sunt iubitori de neam şi ţară.

Ajuns la cea de‑a XV‑a ediţie, evenimentul „Întâlnirea Fiilor Satului Doh” a 
avut loc anul acesta în perioada 25‑26 august şi a aniversat 680 de ani (1338 – 2018) 
de când a avut loc prima atestare documentară.

Dohenii îşi iubesc tradiţia, iar din anul 2004 încoace îşi serbează cu mândrie 
şi bucurie „Întâlnirea Fiilor Satului Doh”. Pentru ca lucrurile să fie făcute ca la 
carte, dohenii şi‑au constituit Asociaţia „Fiii Satului Doh”, prin interermediul că‑
reia doresc să promoveze valorile strămoşeşti, obiceiurile şi tradiţiile de pe aceste 
frumoase meleaguri, portul şi aşezămintele moştenite de la moşii şi strămoşii lor.

Frumosul eveniment a fost organizat de Asociaţia „Fiii Satului Doh” şi Primăria 
comunei Măerişte, în parteneriat cu Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. 
Încă de la intrarea în localitatea Doh – o aşezare cu puţin peste 250 de suflete, se 
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observă steaguri la fiecare gospodărie, câteva dintre case fiind foarte vechi, parcă de 
acum 100 de ani, cu porţi mari, din lemn, sculptate cu motive tradiţionale, încer‑
cate de trecerea timpului.

Activităţile organizate cu ocazia evenimentului „Întâlnirea Fiilor Satului Doh” 
au început sâmbătă de la ora 13.00, când un grup de localnici, însoţiţi de părintele 
din Doh – Dorel Tulbure, s‑au adunat pentru o ceremonie religioasă în cimitirul 
din sat, aflat la intrarea în Doh.

A fost inaugurată șura reconstruită în această vară.

De la ora 14.00 a urmat vizitarea casei tradiţionale din sat şi degustarea de 
produse tradiţionale. Un adevărat muzeu, care atrage anual mulţimi de turişti, casa 
tradiţională are trei încăperi. Înăuntru, peste tot, sunt expuse obiecte vechi, de la 
micile ulcele şi farfurii de lut cu motive florale, însoţite de ştergarele făcute parcă 
acum un 100 de ani, până la războiul de ţesut, cu care, probabil, au fost realizate.

La intrare se găseşte o prispă lungă, cât e casa. Vizavi se află şura de lemn, 
proaspăt reconstruită, cu un aer arhaic în construcţia acesteia. Pentru realizarea 
acesteia, s‑a implicat şi Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, iar directorul 
Daniel Săuca a fost prezent cu ocazia inaugurării.

Poarta din lemn de la intrare îţi indică, de departe, că în spatele acesteia se 
găseşte o gospodărie din alte timpuri. În curte, ai ocazia să vezi o fântână, un găinar, 
o căruţă de lemn, un plug, toate acestea realizând o atmosferă simplă şi liniştită de 
pe vremea bunicilor şi străbunicilor noştri.

Parcă conservată de acum un veac, casa a adunat o mulţime de săteni, locuitori 
născuţi şi crescuţi pe aceste meleaguri frumoase, dar care, mulţi dintre ei sunt stabi‑
liţi departe, unii chiar şi peste graniţele ţării. Veniţi cu familia, cu nostalgia revederii 
acestor locuri dragi, cu emoţia reîntâlnirii cu rudeniile şi cu prietenii lor. Poate s‑ar 
fi reîntors oricum, dar acest eveniment le dă ocazia să vină toţi deodată, să se reîn‑
tâlnească şi să depene amintiri frumoase, ce‑şi găsesc un loc aparte în sufletul lor.

Nu a fost curent… dar a fost ploaie.

Încet‑încet, cerul s‑a întunecat şi au început să ploaie în reprize, care însă nu 
i‑a împiedicat pe doheni să se bucure de acest eveniment special. La un moment 
dat, localitatea Doh a rămas fără curent electric, cu toţi sperând că această pană să 
nu dureze mult, pentru a nu da peste cap derularea evenimentelor.

Deschiderea oficială a avut loc undeva după ora 17.00, când lumea s‑a adunat 
în curtea şcolii. Curentul electric a întârziat să apară, iar cei de la dispecerat i‑au 
spus primarului Vasile Lazăr că statia de curent de 110 kv de la Sărmăşag a fost ava‑
riată în urma unui trăznet şi că echipa de intervenţie este plecată în teren pentru a 
remedierea defecţiunii, dar acesta poate dura şi până la 4‑5 ore!?
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În aceste condiţii, nu s‑a mai aşteptat revenirea curentului şi, pe ploaie care s‑a 
încăpăţânat să cearnă peste bătrâna localitate, a început derularea evenimentelor de 
pe scena din curtea şcolii. Scena a fost amenajată cu motive tradiţionale, cu ştergare 
şi covoare de pe vremea bunicilor, cu flori şi baloţi de fân, inducând o atmosferă de 
pe vremea copilăriei celor veniţi în cârjă să participe la eveniment.

Nefiind curent, instalaţiile de sonorizare nu au mai fost montate, dar s‑a folo‑
sit o staţie portabilă cu microfon, care s‑a dovedit foarte utilă. Întrucât locuitorii de 
pe aceste meleaguri sunt cuprinşi de credinţă, totul a început cu o rugăciune şi cu 
un mesaj divin ce a insuflat bucurie şi speranţă, transmis de preotul Dorel Tulbure.

Vasile Lazăr – primarul comunei Măerişte: „Sunteţi oameni care fa‑
ceţi lucruri bune”.

Prezent la eveniment, primarul comunei Măerişte – Vasile Lazăr, le‑a adresat 
un frumos şi călduros mesaj dohenilor: „Vreau să vă felicit, ca şi de fiecare dată, pentru 
această iniţiativă, pentru felul frumos în care dumneavoastră, oameni harnici şi vrednici din 
satul Doh, ştiţi să vă respectaţi şi ştiţi să vă iubiţi. Trăim, din păcate, într-o societate profund 
divizată, unde auzim mai mult despre lucruri mai puţin plăcute. Voi sunteţi oameni care faceţi 
lucruri bune şi vă spun şi vă îndemn că tot binele pe care îl faceţi se întoarce înzecit asupra 
dumneavoastră, pentru că forţele divine care guvernează acest univers, aceasta generează: binele 
se întoarce cu bine, frumosul cu frumos, şi lucrurile bune să se adune. Dragii mei, vreau să vă 
transmit un salut de la prietenul meu – deputatul Lucian Bode, care nu a putut, cum se spune, 
din binecuvântate pricini, să fie în mijlocul nostru. Vă transmite însă un salut şi vă transmite 
că aveţi un loc special în inima lui. Este un moment aniversar, 680 de ani de la prima atestare 
documentară, 100 de ani de la Marea Unire. Vă doresc să vă simţiţi bine în aceste zile”, a 
fost discursul primarului comunei, care a primit călduroase aplauze de la toţi cei 
prezenţi.

Sergiu Panie – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj: „Sper ca 
în toamnă să înceapă lucrările de asfaltare a drumului Măerişte – Doh 
– Dumuslău”.

Invitat special la evenimentul, Sergiu Panie – vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Sălaj – a transmis şi el un mesaj comunităţii din Doh. „Vreau să vă urez şi eu 
un sincer "La Mulţi Ani". în primul rând pentru că sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, 
când înaintaşii noştri au făcut tot de au putut ei ca să fie uniţi şi să avem o ţară care se numeşte 
România. De asemenea, "La Mulţi Ani". pentru comunitatea dumneavoastră şi vreau să vă 
felicit pentru efortul depus. Doresc să mulţumesc organizatorilor, în special domnului profesor 
Ioan Leitan, care – de fiecare dată – a încercat să militeze şi să ducă această activitate şi această 
organizare într-un sentiment, aş spune eu, chiar patriotic, pentru o comunitate ca şi cea a dum-
neavoastră. Prezenţa mea aici este tot datorită acestor colegi, a domnului părinte, a domnului 
primar şi a colegilor din organizaţia locală. Cu această ocazie, am dorit să clarific şi problema 



Adrian Cherecheş / Anuarul presei sălăjene 2018 • 19

Drumului Judeţean 110 Măerişte – Doh – Dumuslău. Aş vrea să amintesc câte lucruri impor-
tante, să vedeţi cum este situaţia. Cel mai important aspect privind acest proiect de infrastructură 
locală şi judeţeană este asimilarea finanţării, care s-a asigurat de către Guvernul României prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Ea este în valoare de 30.000.000 RON şi este 
contractul semnat de Consiliul Judeţean Sălaj în iarna anului trecut. De atunci şi până acum 
au început toate procedurile privind achiziţia publică de proiectare şi execuţie a acestei lucrări, iar 
săptămâna viitoare vom avea raportul final. Dacă asupra acestui raport, în termen de 10 zile, 
nu se va depune altă contestaţie, probabil că în data de 10 septembrie se va semna contractul de 
proiectare şi execuţie. Sper din suflet ca în toamna acestui an să începem lucrările la proiect, pe 
care împreună cu autoritatea locală, ne-am dorit să fie realizat”, a spus Sergiu Panie.

Foc de artificii deasupra Dohului.

Programul a continuat cu un moment artistic susţinut de Ansamblul Folcloric 
„Poieniţa” din Cehu Silvaniei şi Ansamblul Folcloric „Bujorii” din Cehu Silvaniei, 
care au încins atmosfera şi au creat bună dispoziţie în rândul spectatorilor ce stăteau 
de ploaie la mesele de sub corturile instalate în curtea şcolii. După lăsarea întune‑
ricului, cei prezenţi s‑au putut bucura de un frumos foc de artificii, ce a luminat 
cerul de deasupra acestei minunate aşezări.

Fotbal, minifotbal şi tenis de masă.

Duminică, a avut loc slujba religioasă, cu o prezenţă vădit mai mare 
decât de obicei, urmată de competiţii sportive, unde iubitorii de mişca‑
re s‑au putut bucura de competiţii de fotbal, minifotbal şi tenis de masă. 
Evenimentul s‑a încheiat cu balul organizatorilor, dar şi cu speranţa revenirii, cu 
ocazia următoarei ediţii, într‑un număr cât mai mare.

„Sunt bucuros că şi în acest an am reuşit să organizăm o nouă edi‑
ţie a "Întâlnirii Fiilor Satului Doh", ajungând la a XV-a ediţie. Fără a fi 
un motiv de laudă, spun cu toată sinceritatea că nu a fost un lucru uşor, 
deoarece doar un număr mic de persoane ne-am implicat în organiza‑
rea şi desfăşurarea acestui eveniment. Vreau să le mulţumesc celor care 
ne-au fost alături şi în primul rând Comitetului director, în special dom‑
nilor Gheorghe Tomolea – vicepreşedinte, şi lui Florin Astâş – secretarul 
executiv al asociaţiei, care au dus greul tuturor activităţilor din acest an. 
Am fost plăcut impresionat de numărul relativ mare a celor care au fost 
prezenţi la inaugurarea investiţiei de la casa tradiţională a satului, mai 
exact a şurii, precum şi de numărul celor prezenţi la deschiderea oficială a 
activităţilor prilejuite de acest eveniment. Mulţumirile mele se îndreaptă 
şi către partenerii deja tradiţionali, respectiv Consiliul Local şi Primăria 
comunei Măerişte şi Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. Doresc 
să-i mulţumesc lui Sergiu Panie – vicepreşedinte a Consiliului Judeţean 
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Sălaj, care a participat din nou la sărbătoarea noastră, dându-ne asigurări 
că investiţia Asfaltare a Drumului Judeţean Măerişte-Doh este în grafic, 
ceea ce a făcut ca oamenii să aştepte cu încredere că obiectivul se va re‑
aliza. Cu toate că ne este greu, suntem hotărâţi ca şi pe viitor să organi‑
zăm o serie de manifestări care să vină în sprijinul promovării şi ridicării 
bunăstării locuitorilor din satul Doh”, ne‑a declarat profesorul Ioan Leitan, 
preşedinte al Asociaţiei „Fiii Satului Doh”.

Scriitorul Vasile Radu Ghenceanu s-a născut în satul Doh.

Pe 17 mai 1939 s‑a născut la Doh scriitorul Vasile Radu Ghenceanu. 
El a fost un scriitor şi jurnalist român, membru în Uniunea Scriitorilor din 
România. A fost director al Teatrului Dramatic din Baia Mare. Ghenceanu 
s‑a impus în conştiinţa publică îndeosebi prin activitatea sa de gazetar des‑
făşurată în paginile cotidianului Graiul Maramureşului din Baia Mare. 
Vasile Radu Ghenceanu s‑a stins din viaţă după o lungă şi grea suferinţă. 
El este considerat unul dintre cei mai de seamă fii ai satului.

Printre lucrările lui se numără: Cântece pentru inimă tânără, 1967; Cartea 
literelor mari, 1970 (5 ediţii); Ora locală, 1978; Paralele şi memorie, jurnal, 1992; 
Vindecarea de melancolie, Editura Gutinul Baia Mare, 1996; Însemnaţi de uitare, 
poeme; 1997; Grădinile din fereastră sau călătoria ca stare de spirit, jurnal, 1998; O 
viaţă pentru muzică (Convorbiri cu Ion Săcăleanu), 1999; Dreptul la singurătate. 
Scriitor la ziar, eseuri, comentarii, cronici, interviuri, 2001; Complexul de egalitate, 
poeme, 2002; Comentarii de sâmbătă, eseuri, 2004.

Atleta Ioana Dan este fiică a satului.

Ioana Dan a fost o mare sportivă cu care Sălajul se mândreşte. Ea este origina‑
ră din satul Doh şi a început activitatea la Şcoala Gimnazială din Măerişte!

Depistată şi promovată la CSS Zalău de profesorul Radu Rus, talentata spor‑
tivă a cucerit pentru clubul de la poalele Meseşului nu mai puţin de 10 medalii la 
Campionatele Naţionale de junioare şi tineret! Pe plan european, ea a participat la 
Campionatul European de juniori de la Tallin (2011), dar a cucerit şi medalia de 
argint cu echipa României, la Campionatul Mondial de alergare montană de la 
Tirana (2011)!

Ca şi senioară, Ioana Dan a fost legitimată la CSA Steaua Bucureşti, de unde 
s‑a şi retras din activitate, deşi mai avea multe de arătat în atletismul naţional şi 
internaţional.

6 septembrie 2018
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Special: Alin Cioban, sălăjeanul 
care a ridicat nivelul fotbalului 

feminin din România!

Născut la Jibou acolo unde şi-a şi petrecut anii copilăriei, Alin 
Cioban a devenit un important personaj din fotbalul românesc, fiind 
membru în Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, pre‑
şedintele Comisiei Centrale pentru fotbal feminin, dar şi fondatorul 
clubului Olimpia Cluj – cea mai de succes echipă din fotbalul femi‑

nin românesc – unde sălăjeanul este şi preşedinte executive.

La capitolul fotbal din ligile superioare, judeţul nostru a cam rămas corigent, 
după ce în vară FC Zalău s‑a retras din Liga a III‑a, iar – din cauza faptului că nu a 
mai primit finanţare de la autorităţile locale, gruparea condusă de Ioan Morar s‑a 
şi desfiinţat.

În fotbalul românesc, Sălajul mai are valori chiar la cel mai înalt nivel, iar un 
exemplu poate fi Alin Cioban, care a devenit un personaj foarte important. Născut 
în anul 1969 la Jibou, acolo unde a şi copilărit, Cioban a urmat cursurile Facultăţii 

ionuţ costinaş
Sportul Sălăjean
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de Chimie din cadrul Universităţii „Gheorghe Asachi” din Iaşi, iar după absolvire 
s‑a stabilit tocmai în Cluj.

Pasiunea sa pentru fotbal a dobândit‑o încă din tinereţe, iar în anul 2010 a 
pus bazele clubului Olimpia, care a devenit cea mai de succes echipă din fotbalul 
feminin românesc.

Între timp, sălăjeanul nostru a ajuns să ocupe funcţii importante în cadrul 
Federaţiei Române de Fotbal, fiind membru în Comitetul Executiv, preşedintele 
Comisiei Centrale pentru fotbal feminin, dar şi la UEFA unde lucrează ca şi dele‑
gat şi unde răspunde de organizarea partidelor de fotbal internaţional.

 
Alin Cioban: „Despre Jibou vorbesc peste tot pe unde mă duc în 

lume”.

Am dorit să aflăm mai multe despre întreaga activitate a lui Alin Cioban, mai 
ales că nu ai ocazia să vorbeşti cu un astfel de om de fotbal în fiecare zi. Tocmai de 
aceea am pregătit un interviu, dar înainte de toate, jibouanul şi‑a făcut o prezentare.

„După un început deosebit reuşit la Centrul de Pregătire şi Protecţie Civilă, 
mi‑am desăvârşit cariera profesională la Terapia Cluj‑Napoca. Am folosit cuvântul 
"reuşit " deoarece acea perioadă mi‑a rămas în minte, iar cu toţi colegii de atunci 
suntem prieteni chiar şi în ziua de azi, chiar dacă timpul a aşezat între noi distanţe 
mai mari şi ne vedem mai rar. Un episod petrecut în acea perioadă când unul dintre 
colegii mei a fost rugat să coboare din autocarul care ducea toţi cursanţii la Mărişel, 
deoarece avea convingeri politice mai atipice pentru acea perioadă, mi‑a marcat de 
fapt viitorul. Chiar dacă eram mai tânăr nu am acceptat decizia şi m‑am alăturat lui 
pe trotuarul din faţa Primăriei. Este vorba de domnul Eugen Cocan, cu care am 
rămas până azi prieten şi împreună suntem membrii fondatori ai clubului Olimpia. 
La scurt timp după căsătorie, familia a fost completată cu Iulia, fiica noastră care a 
absolvit Colegiul Naţional Emil Racoviţă din Cluj‑Napoca şi este studentă anul 
II la Universitatea de Medicină. Totuşi, nu pot să închei prezentarea fară a spune 
faptul că sunt sălăjean la origini, iar despre colţul acesta de ţară şi despre oraşul meu 
natal – Jibou, vorbesc peste tot unde mă duc în lume”, a spus Alin Cioban.

 
Reporter: De unde a început pasiunea dumneavoastră pentru sport?
Alin Cioban: Pasiunea pentru sport în general vine din familia mea, din educaţia 

pe care am primit-o, deoarece tatăl meu a fost profesor de Educaţie Fizică şi Sport în Jibou şi 
cunoscut în tot Sălajul. Sportul pot să spun că a fost şi este ca a doua  religie la noi în casă. Dacă 
vreau să ştiu un rezultat al meciurilor din campionatele unde sunt partide  televizate, o sun 
imediat pe mama. Şi mama este profesoară de biologie… Soţia mea – când a venit prima dată 
la Jibou şi erau partide de fotbal televizate, citea sau îşi găsea de lucru prin casă. Acum  trăieşte 
intens partidele de handbal în special, dar şi de fotbal atunci când joacă Naţionala României, cu 
o intensitate specifică suporterilor adevăraţi.
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Alin Cioban: „Olimpia Cluj este parte din viaţa mea”.

Rep.: Cum de v-aţi implicat tocmai în fotbalul feminin, la Olimpia Cluj?
A.C.: Olimpia este parte din viaţa mea aşa cum este şi parte din viaţa tuturor celorlalţi 

membri fondatori. Suntem pe acelaşi tipar, suferim şi ne bucurăm împreună. Despre implicarea 
mea în acest sport, pot să spun că a venit pe neaşteptate. Am fost sunat într-o duminică, după ce 
ieşeam de la Biserică împreună cu familia, să vin să văd fete jucând fotbal. La fel ca majoritatea 
care nu ştiu multe despre acest sport, am avut intenţia să declin invitaţia, însă până la urmă des-
tinul şi-a urmat cursul şi am ajuns la teren. Am văzut atâta pasiune, seriozitate şi devotament 
faţă de sportul practicat, exact noţiunile de care azi ne plângem că nu le mai întâlnim. Am decis 
că este locul unde mi-aş dori să mă implic, deoarece mi-am propus să schimb mentalităţi şi să 
pun în valoare frumuseţea pasiunii acestor fete.

 
Rep.: Olimpia Cluj domină fotbalul feminin românesc de ani buni. 

Care este reţeta succesului?
A.C.: Avem şi o reţetă, însă nu prea este la modă. Se poate transmite uşor din generaţie 

în generaţie, deoarece se scrie într-un singur cuvânt: muncă! Când am definit principiile care 
stau la baza construcţiei clubului nostru, în strategia de dezvoltare am scris încă de la început 
următoarele cuvinte: „La acest club, munca individuală şi colectivă este mai importantă decât 
talentul!”. Să nu credeţi că exagerez, însă în 2010 – când am fondat acest club şi am început 
activitatea – nu aveam sponsori, nu aveam bani, aveam doar idei şi dorinţa de a muncii pentru 
un crez comun. Am muncit fiecare în zona lui de pricepere, însă cel mai dificil a fost nu să 
obţinem rezultatele, ci să le păstrăm. Aici pot să spun că intervine inspiraţia. Fiind un club 
nou înfiinţat într-un oraş unde „U” respiră prin porii fiecăruia a fost destul de dificil. De-a 
lungul anilor am primit diferite oferte de a evolua sub diferite „ formule avantajoase” însă dorim 
să ne păstrăm identitatea şi să construim unul dintre cele mai puternice cluburi din Europa în 
domeniul fotbalului feminin.

 
„Am adus bani în fotbalul feminin doar cu mintea şi pixul”

Rep.: Sunteţi un om de fotbal, care a ajuns reprezentantul fotbalului 
feminin în Comitetul Executiv al FRF, dar deţineţi şi alte funcţii. Ce pu‑
teţi să ne spuneţi despre ele?

A.C.: În acest moment cumulez mai multe funcţii: preşedinte al Comisiei Centrale pen-
tru Fotbal Feminin şi membru în Comitetul Executiv, iar la UEFA lucrez ca şi Delegat şi 
răspund de organizarea partidelor de fotbal internaţionale. Faptul că am adus bani în fotbalul 
feminin doar cu mintea şi pixul, scriind proiecte pentru a absorbi bani de la UEFA şi FIFA, a 
fost suficient pentru colegii mei să mă voteze în toate structurile FRF.

 
„Mă bucur enorm că AJF Sălaj participă cu două echipe în proiectul 

Fotbal şi Feminitate”



24 • Anuarul presei sălăjene 2018 / Ionuţ Costinaş

Rep.: De câţiva ani, în România se pune accentul şi pe fotbalul femi‑
nin. Cât de mult s-a dezvoltat acest segment de când sunteţi la conduce‑
rea lui?

A.C.: La data când am devenit responsabil pentru fotbalul feminin din România, exis-
tau doar nouă echipe de senioare grupate într-un singur eşalon valoric. La startul acestui sezon 
avem Liga 1 cu 10 echipe, în Liga a II-a 16 echipe, iar în eşalonul III tot  16 echipe repartizate 
în două serii. În premieră, organizăm şi Campionatul Naţional de Junioare U15  care aduce la 
start 24 de echipe de junioare. Conform statisticilor UEFA suntem ţara cu cea mai mare creştere 
procentuală a numărului de jucătoare de fotbal feminin! Una dintre cele mai importante reali-
zări ale mele în acest domeniu este organizarea proiectului „Fotbal şi Feminitate”, proiect care 
aduce an de an mii de jucătoare în competiţii. În acest an, şi AJF Sălaj participă cu două selec-
ţionate în acest proiect şi acest lucru mă bucură enorm. Anul trecut, mai exact în 16 Septembrie, 
UEFA a decernat la Cluj în premieră pentru România premiul I, „Hattrick UEFA Avord”, 
pentru cel mai bun proiect. Tot o premieră este faptul că UEFA decernează acest premiu în altă 
locaţie decât la Nyon. Este meritul conducerii FRF, care prin lobby-ul realizat mi-a oferit şansa 
să mă bucur de acest rezultat la mine acasă.

Rep.: Ce îşi propune Olimpia în acest sezon?
A.C.: În acest sezon cu echipa mare doresc să câştigăm tot ce se poate în România, însă 

accentul o să-l punem pe echipa de junioare cu fete născute între anii 2002 şi 2005. Este un 
proiect nou, lansat acum doi ani şi care implică aducerea la Cluj a 24 de jucătoare din toată ţara, 
într-un parteneriat cu Şcoala Iuliu Haţieganu, dar şi cu centre de fotbal din Sighet, Hunedoara, 
Arad şi Bucureşti. Vrem să facem cu aceste fete o generaţie ce va lupta de la egal la egal cu PSG 
sau Lyon. De fapt, în acest retur de campionat, generaţia născută în 2003 are drept de joc în 
Liga 1. Avem deja patru sportive selecţionate din această generaţie la prima echipă şi abia aştept 
debutul lor în primul eşalon.

 
„Îmi doresc din tot sufletul ca Rapid Jibou să ajungă în Liga a III-a”.

Rep.: Aţi luat vreodată în calcul să puneţi accentul pe fotbalul femi‑
nin din Sălaj? Ar fi potenţial în judeţul nostru?

A.C.: În Sălaj, fotbalul feminin se va dezvolta odată cu implicarea AJF-ului în proiecte 
specifice. Cu siguranţă va apărea şi un club cu specific fotbal feminin şi – de ce nu – chiar la 
Jibou. Din Jibou, am avut o fetiţă, Ana Sălăjan în probe la Cluj-Napoca şi sper ca din vară o 
să legitimez la Olimpia.

Rep.: Sunteţi originar din Jibou, acolo unde singurul sport este fotba‑
lul, dar Rapid Jibou încă evoluează doar la nivel de Liga a IV-a. Ce politică 
ar trebui adoptată la echipă pentru a ataca promovarea?

A.C.: Îmi doresc din tot sufletul  ca Rapid Jibou să ajungă în Liga a III-a. Am încredere 
în Marius Stana, care este preşedintele acestui club şi sper că odată cu alegerea lui Dan Ghiurco 
ca primar al oraşului, lucrurile să se schimbe şi pe plan sportiv. Deja după mai puţin de doi ani 
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de mandat se văd schimbări radicale pe plan sportiv şi nu numai. Atât Dan, cât şi Marius îmi 
sunt prieteni şi ne cunoaştem de mult timp şi nu am nici cea mai mică îndoială că nu vor face 
totul pentru comunitate. Din partea mea vor avea oricând tot sprijinul pe care pot să-l ofer, fără 
niciun fel de pretenţie sau interes. Vreau doar să văd din nou Rapid Jibou că renaşte atât la nivel 
de seniori, cât şi la nivelul grupelor de copii si juniori. 

 
Rep.: . Să vorbim puţin de echipa naţională feminină, care a fost foar‑

te aproape de o calificare la un turneu final…
A.C.: Despre Naţionala României de fotbal feminin pot să spun că este într-o schimbare 

evidentă, atât prin prisma rezultatelor cât şi prin prisma ariei de selecţie. Am ratat şansa califi-
cării la Euro după o dublă manşă în meciuri  de baraj  cu Portugalia. A fost 0 – 0 la Lisabona 
şi 0 – 0 la Cluj. Am pierdut calificarea în prelungiri care s-au terminat tot la egalitate 1 – 1. 
Aceasta a reprezentat cea mai mare performanţă de până acum la nivelul echipei de senioare, 
chiar dacă nu am obţinut calificarea. Am adus 7.000 de oameni în tribună care au scandat fără 
întrerupere: România, România! În acele momente simţi că ai făcut ceea ce trebuie. Am ratat 
calificarea fără înfrângere, însă am câştigat enorm ca imagine şi popularitate. După acel meci, 
numărul de junioare care au venit spre clubul nostru s-a dublat. Mulţi părinţi au înţeles că 
pasiunea pentru fotbal nu are limite şi depăşeşte orice prejudecăţi. Nu întâmplător, toate acestea 
s-au întâmplat la Cluj-Napoca.

 
„Colaborarea cu Răzvan Burleanu este excelentă”.

Rep.: Cum este colaborarea cu preşedintele FRF – Răzvan Burleanu?
A.C.: Colaborarea mea cu Răzvan Burleanu este una excelentă şi e bazată pe încredere 

reciprocă. Este un om onest, deosebit de inteligent, care reuşeşte să facă lucrurile într-un mod 
profesionist. Cel mai mult îşi doreşte ca România să fie prezentă în mod constant la toate turne-
ele finale de Campionate Europene sau Mondiale, iar la nivel de copii şi juniori, lucrurile să fie 
aşezate temeinic, conform strategiei de dezvoltare fotbalistică. Nu mă surprinde nici faptul că are 
adversari şi contestatari. Procesul de schimbare este unul dificil mai ales în acest sector ancorat ani 
de zile într-un sistem de relaţii şi interese, altele decât cele ale performanţei sportive.

7 februarie 2018
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Podgorie nobilă, cramă modernă, 
pensiune de lux şi un peisaj 

superb. Totul la Fort Silvan 47, în 
Camăr!

Fost profesor de fizică şi chimie, dar şi primar de Camăr, prosperul 
om de afaceri Szoboszlai Attila a realizat în zonă un adevărat im‑
periu al afacerii cu brazi ornamentali, astfel că SC Nordman  – so‑
cietatea pe care o conduce familia Szoboszlai şi care deţine 380 de 
hectare de brazi – a devenit cel mai mare producător şi comerciant 

de pomi de Crăciun din România, dar şi din Centrul şi Estul Europei! 
De câţiva ani, familia Szoboszlai şi-a extins activităţile comerciale 
şi în alte domenii, precum industria vinului sau agroturismul, prin 
brandul Fort Silvan 47 ce reprezintă o podgorie, o cramă şi o pensi‑

une de 4 margarete. „Arhitectura cramei este unică în România şi nu există 
o altă cramă cu arhitectură de fortăreaţă, de cetate. Primul cuvânt Fort vine de 
la fortăreaţă, adică cetatea care apără linia nordică a viticulturii româneşti”, a 
precizat  Laszlo Veiszenbacher – vinificatorul cramei, cel care este şi 

manager pe marketing şi vânzări

Situată la vreo 45 km de municipiul Zalău și la 25 km. de Şimleu Silvaniei, în‑
tr‑o zonă pitorească de dealuri fragmentată de văi, comuna Camăr a ajuns în ultimii 
ani să fie tot mai cunoscută, nu doar în judeţul Sălaj, ci şi în ţară sau chiar în Europa.

Iar acest lucru se datorează în mare parte omului de afaceri Szoboszlai Attila, 
care a demonstrat că agricultura poate fi o afacere de succes dacă găseşti o nişă pe 
piaţă insuficient exploatată. Fost profesor de fizică şi chimie, iar apoi un longeviv 
primar în comuna Camăr, Szoboszlai Attila s‑a gândit acum mai bine de 10 ani că 
este vremea să pornească şi o afacere pentru familia sa.

Nordman Product, una dintre cele mai mari societăţi de producere şi 
comercializare a brazilor de Crăciun din centrul şi estul Europei!

Mai întâi, sălăjeanul a investit în terenurile din preajma Camărului şi s‑a apu‑
cat de agricultură, dar şi‑a dat foarte repede seama că terenurile din această zonă 
sunt slăbuţe pentru aşa ceva. Astfel, în anul 2006 a înfiinţat cea mai mare plantaţie 
de brazi ornamentali din România, iar la ora actuală, plantaţia se întinde pe o supra‑
faţă de 380 de hectare.
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Acest aspect face ca Nordman Product să fie cea mai mare societate de produ‑
cere şi comercializare a brazilor de Crăciun, nu doar din România, ci şi din centrul 
şi Estul Europei!

O nouă afacere de succes demarată în 2012: podgorie, cramă şi 
pensiune

Interesul lui Szoboszlai pentru afaceri în zonă nu s‑a oprit doar la brazii orna‑
mentali, astfel că în anul 2012 a obţinut finanţare pentru plantarea a 30 de hectare 
de viţă de vie. În acel an a şi început plantarea, iar nu mai puţin de 27,5 hectare de 
viţă de vie a fost plantată pentru producerea vinului şi 2,5 hectare pentru soiuri de 
struguri de masă.

Roadele muncii au început să se vadă din 2015, iar în zonă a mai apărut o pen‑
siune superbă, o cramă modernă, astfel că acum zona Camărului poate fi denumită 
şi o „Ţară a Vinului” Fort Silvan 47. Am reuşit să ajungem şi noi în zonă, reporterii 
de la Ştiri din Sălaj şi Sportul Sălăjean, unde am purtat o amplă discuţie despre 
„lumea” strugurilor şi a vinului care se produce la Fort Silvan 47.

Am stat de vorbă cu Laszlo Veiszenbacher – vinificatorul cramei, cel care este 
şi manager pe marketing şi pe vânzări. Acesta ne‑a explicat în detaliu fiecare amă‑
nunt ce stă la baza cultivării strugurilor, dar şi la producerea vinului de o calitate 
superioară.

„Totul a început în anul 2012, când s‑au plantat 30 de hectare de viţă de vie, 
dintre care 27.5 pentru vin. În primăvara lui 2015 s‑au mai plantat încă 6 hectare, 
iar la ora actuală avem 36 de hectare şi din acest an toate sunt pe rod. După plan‑
taţie, viţa‑de‑vie are nevoie de trei ani şi doar după aceea poţi să culegi rodul. Până 
atunci trebuie lăsată să se dezvolte. După plantaţia din 2012, prima dată am cules 
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în 2015, iar după ce s‑a plantat în 2015, culegem chiar în această perioadă”, ne‑a 
informat Laszlo Veiszenbacher.

La Fort Silvan se produc opt soiuri de vin

Cei care trec pragul cramei de la Fort Silvan pentru a cumpăra vin au de unde 
alege, deoarece la Camăr se produc nu mai puţin de opt soiuri de vin, dintre care 
patru sunt soiuri albe şi alte patru roşii. Fetească Regală, Riesling Italian, Muscat 
Ottonel şi Traminer roz sunt soiurile albe, iar soiurile roşii sunt Merlot, Pinot 
Noir, Fetească Neagră şi Cadarcă. Este al treilea an de producţie la Fort Silvan 47 
din Camăr, iar – potrivit vinificatorului Laszlo Veiszenbacher – anul 2018 este unul 
bun, însă nu cum şi‑ar dori el.

„În primii ani, Cadarca şi Pinot Noir nu au prea produs.  În 2015, la primul 
cules a fost un an greu. A pornit o ploaie şi a ţinut mai bine de trei săptămâni. Din 
această cauză, strugurii care era copţi şi aveau pieliţa mai subţire au fost predispuşi 
infecţiilor, bolilor şi s‑au stricat. Totuşi, am reuşit cu unele vinuri din 2015 să in‑
trăm în anul 2016 pe piaţa vinurilor din România, mai exact în lanţul HoReCa, 
adică hoteluri, restaurante şi magazine de specialitate pentru vinuri. Şi în anul 2016 
am avut  unele probleme şi a fost grindină de trei ori, astfel că producţia a fost limi‑
tată. Anul 2017 a fost primul an în care am putut culege normal fiecare soi şi apoi 
vinifica, iar acum în 2018 este un an special, chiar foarte aparte, dar şi ciudat”, spune 
Laszlo Veiszenbacher.

Experimentatul vinificator ne‑a informat că încă din a doua jumătate a lunii 
august toate soiurile s‑au copt. „Este ceva incredibil. Prin 28 – 29 august avem 
210 grame de zahăr la Merlot, pe care de obicei îl culegeam la sfârşitul lui 
septembrie şi începutul lunii octombrie. Din acest punct de vedere spun că nu este 
un an chiar foarte bun, fiindcă este exact ca şi atunci când am lua o bucată de carne şi am arun-
ca-o pe un grătar foarte încins. Pe exterior arde, dar pe interior este crudă. Şi în cazul strugurilor, 
aceştia sunt arşi pe exterior, dar în interior sămânţa nu ajunge la maturitate, nu îşi acumulează 
în totalitate acei antioxidanţi şi acei precursori aromatici de care am avea nevoie. Nu este un 
an rău, dar nici foarte bun. Am auzit colegi vinificatori care se laudă că este un an foarte bun şi 
excepţional, dar nu pot să-i cred”, a precizat Laszlo Veiszenbacher.

Strugurii sunt recoltaţi cu o combină specială!

La podgoria de la Camăr, totul este modern. Dacă până anul trecut culesul se 
făcea doar manual, din acest an a fost achiziţionat un utilaj special, care recoltează 
strugurii mecanizat. Există şi soiuri de struguri care încă se culeg manual, este vor‑
ba de cei care produc vinurile premium.

„Anul trecut am cules mai bine de două luni cu vreo 45 de oameni zilnic şi 
cheltuielile au fost foarte mari. Cu noul utilaj, putem înjumătăţi cheltuielile. Nu 
putem culege toţi strugurii cu utilajul, fiindcă în unele locuri combina nu poate 
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intra şi nu se poate întoarce. Este distanţa mică de la rând până la gard, plus că eu 
ca şi vinificator insist ca strugurii pentru vinurile premium să fie culeşi manual şi 
selectaţi bob cu bob, ca să ajungă în cramă ceea ce vreau. Şi utilajul lucrează fru‑
mos, curat, dar totuşi mai sunt bucăţele de frunze şi deocamdată nu avem o masă 
de selecţie unde să putem selecta tot ce nu ar fi voie să intre acolo”, ne‑a informat 
vinificatorul.

Capacitatea cramei Fort Silvan 47 a ajuns la peste 100.000 de litri!

Având în vedere că şi plantaţia de viţă de vie s‑a mărit de la un an la altul, auto‑
mat a fost mărită şi crama. Dacă în primul an am avut o capacitate de 38.000 de litri, 
în acest an am depăşit 100.000 de litri. Oricum, şi în acest an o mare parte dintre 
struguri sunt vânduţi, iar pe piaţă există o cerere mare.

„Capacitatea cramei nu este destul de mare ca să putem prelucra toţi strugurii.  
Dacă facem un calcul simplu, avem 36 de hectare şi, cu 1 kg pe plantă, ar fi 5.100 
de kg pe hectar. Ar fi 170 de tone, iar crama noastră nu poate prelucra atât de mult. 
Creştem capacitatea cramei în fiecare an şi acum suntem la 130.000 de litri de vase. 
Sunt vase în care mai avem vin şi de anul trecut. Oricum, trebuie să avem mai 
multe vase decât producem, pentru că întotdeauna trebuie să avem 1 – 2 vase libere 
ca să poţi transversa vinurile după fermentare”, a spus interlocutorul.

Din acest an, crama va avea o linie de îmbuteliere modernă.

De când a fost începută activitatea, podgoria de la Camăr şi crama s‑au dez‑
voltat în fiecare an. Astfel, administratorii au mai achiziţionat în acest an şi o linie de 
îmbuteliere modernă, care urmează să sosească spre sfârşitul lunii. Tot ce înseamnă 
spălat sticlă, clătit, uscat, umplut, pus dop şi etichetă va face această linie de îmbute‑
liere, care într‑o zi va termina în jur a 8.000 de sticle! Până acum, 8.000 de sticle se 
făceau manual şi procesul dura chiar şi cinci zile!

„Am avut un proiect  european câştigat prin APIA,  pentru modernizare cra‑
mă. Am mai achiziţionat anul acesta încă 65.000 de litri de vase de inox, plus o linie 
de îmbuteliere modernă. Vinurile proaspete din 2018 le vom putea îmbutelia cu 
o linie de îmbuteliere modernă. Asta înseamnă că sticla este spălată, clătită, uscată, 
apoi este umplută, este pus dopul, capişonul şi eticheta, iar la final, sticla este pusă 
în cutie. Un om trebuie să stea la alimentat, iar altul la sfârşit. Este o linie de 6,5 m, 
care la capacitate maximă poate îmbutelia 1.300 de sticle într‑o oră! Vor fi minim 
8.000 de sticle într‑o zi. Până acum totul am făcut manual, iar costurile au fost 
mari, dar a şi durat foarte mult timp. Până acum, ca să îmbuteliem 8.000 de sticle 
ne trebuiau 4 – 5 zile, iar apoi etichetatul şi ambalatul încă o lună şi jumătate. Acum 
utilajul va face totul”, a precizat Laszlo Veiszenbacher.

Vinurile produse la Camăr se vând deja în lanţul de magazine HoReCa şi au 
devenit  renumite, mai ales că totul este natural.
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“Sunt vinuri premium şi avem două game. Gama Fort Silvan este prima gamă 
cu care am pornit în 2016, iar a doua gamă este Super Premium 47, unde avem 
două vinuri – Fetească Regală din 2016 şi primul Merlot produs în 2015. Din acest 
an îmbuteliem o a treia gamă, care se va numi FS 47. Vinurile sunt naturale. Sunt 
produse din strugurii noştri şi prin procesul de prelucrare, de fermentare şi de 
obţinere a vinului încerc să folosesc procedee cât mai naturale şi cât mai sensibile 
pentru vin”, a spus Laszlo Veiszenbacher.

Deocamdată, vinul se comercializează doar în România, iar până când se va 
creşte producţia şi capacitatea cramei, se doreşte ca acest brand să fie cunoscut pe 
teritoriul ţării noastre. Oricum, deja Fort Silvan 47 are contract cu distribuitorii în 
mai toate oraşele mari!

Fort Silvan 47 are vinotecă şi în municipiul Zalău.

Vinul produs de Fort Silvan 47 la Camăr poate fi cumpărat din acest an şi în 
municipiul Zalău. Din luna mai, în cartierul Brădet, pe Strada Gheorghe Doja (faţă 
în faţă cu biserica) la nr. 89, Bloc D111 a fost deschisă o cochetă vinotecă. Doritorii 
pot cumpăra atât vin îmbuteliat, cât şi vin vărsat, preţul fiind unul accesibil.

„Foarte mulţi oameni mergeau până la Camăr să îşi cumpere vin, dar acum ei 
au posibilitatea să vină la noi la vinotecă, chiar în Zalău”, a spus Rudolf Stanciu, cel 
care se ocupă de vinotecă.

Vinoteca Fort Silvan este deschisă de luni până vineri, între orele 12.00‑18.00, 
iar sâmbătă între orele 08.00‑14.00.

Vinificatorul Laszlo Veiszenbacher: „Toate vinurile noastre sunt pre‑
miate şi mă mândresc cu asta foarte mult!”

Chiar dacă a ajuns pe piaţă doar de doi ani, vinul de la Camăr a ajuns să fie 
premiat la mai multe concursuri de specialitate, obţinând chiar şi medalii de aur.

„Toate vinurile noastre sunt premiate şi mă mândresc cu asta foarte mult! 
Fiecare are o medalie. Avem medalii la concursuri naţionale, iar cel mai bun vin a 
fost cel alb, la un concurs în Bucureşti. Merlot din gama 47 are de anul trecut un 
argint pe ţară, iar anul acesta are trei medalii  la Brăila, Bucureşti şi Oradea. Merlot 
din 2016 – care nici măcar nu este pe piaţă, este doar îmbuteliat şi păstrat la maturat, 
l‑am trimis la concurs la Bucureşti şi a fost ales printre cele mai frumoase şi spe‑
cifice 100 de vinuri româneşti. La o cramă nouă, mai ales Merlot roşu din nordul 
României este un lucru important. De altfel, Feteasca neagră a fost în 2016 la un 
concurs la Braşov. A câştigat medalia de bronz şi a fost printre cele mai frumoase 
100 de vinuri autohtone româneşti. Are şi o bulină pe colţul etichetei, cu 100 au‑
tohton. Traminerul are o medalie frumoasă, iar el ne face o surpriză în fiecare an”, 
a spus Laszlo Veiszenbacher.
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Pe lângă Fort Silvan 47, în Sălaj mai există  două crame autorizate, este vor‑
ba de Crama Vinca din Carastelec şi Fabrica de spumante de la Şimleu Silvaniei. 
Despre ceilalţi producători de vinuri din zonă,  Laszlo Veiszenbacher a avut doar 
cuvinte de laudă. Ba, mai mult, vinificatorul de la Camăr a spus că la Carastelec se 
produce unul dintre cele mai bune vinuri spumante din ţară.

„Nu vreau să fac vreun raport între cele trei crame. Întotdeauna am spus că 
noi trebuie să lucrăm împreună şi nu unul contra celuilalt. Trebuie să ridicăm zona 
şi renumele zonei cu forţe comune. Până la urmă fiecare face altceva. Noi facem 
vinuri liniştite, Carastelecul are bazele de la plantaţie şi de înfiinţarea cramei pen‑
tru spumante premium şi spumante de calitate. Primele spumante care le‑au scos 
chiar au fost premiate la concursul mondial de spumante. Putem spune cu inima 
împăcată că sunt cele mai bune spumante din România. Fabrica de la Şimleu este 
în fază de lansare. Anul acesta acolo s‑au lansat primele spumante şi am auzit doar 
de bine de respectiva fabrică”, a spus interlocutorul.

Trebuie precizat însă că în Sălaj se pregăteşte inaugurarea unei alte crame, care 
îşi va deschide porţile undeva în anul 2019, tot la Carastelec, sub administrarea 
omului de afaceri Agoşton Iosif, cel care deţine şi SC Europan SRL Sărmăşag!

Pensiunea Kemsilvanum, locul ideal pentru relaxare.

Din anul 2016, în podgoria de la Camăr a fost inaugurată şi o superbă pensi‑
une – Kemsilvanum, căreia au început să‑i treacă pragul tot mai mulţi turişti, chiar 
şi din străinătate. Agroturismul se poate practica foarte bine la Camăr, iar turiştii au 
posibilitatea să vină să viziteze podgoria, crama, iar în această perioadă pot vedea pe 
viu şi întreg fluxul de procesare a strugurilor şi de realizare a vinului.

Pensiunea se află într‑o oază de linişte, de‑a lungul şi de‑a latul este încon‑
jurată de peisaje mirifice, iar turiştii au posibilitatea de cazare în camere moderne. 
Nu mai puţin de 10 camere cu paturi duble şi două apartamente există la pensiunea 
Kemsilvanum,  care este cotată cu patru margarete.

„Din aprilie am fost nevoiţi să refuzăm cazări, fiindcă am avut toate camerele 
ocupate la final de săptămână. Pensiunea merge în flux continuu şi doar în timpul 
săptămânii este mai lejer, dar nici atunci nu avem o zi în care să nu avem oaspeţi. 
Avem şi un restaurant care a primit trei stele şi care merge flux continuu. În fiecare 
zi se fac în jur de 70 de meniuri. Există comenzi de la primării şi de la instituţiile 
din zonă, uneori chiar de la şcoli. Avem propria vinotecă şi propria cramă de pre‑
zentare. Capacitatea este de 50 – 60 de persoane şi de obicei în crama de prezentare 
au loc degustări”, ne‑a dezvăluit interlocutorul.

La Pensiunea Kemsilvanum se află şi o sală de evenimente, care poate găzdui 
până în 260 de persoane. Deşi s‑a dat în folosinţă doar de doi ani, deja sunt foarte 
multe solicitări pentru nunţi, locaţia fiind rezervată aproape în fiecare weekend.



32 • Anuarul presei sălăjene 2018 / Ionuţ Costinaş

De anul viitor, pensiunea Kemsilvanum va avea şi o zonă SPA!

De când s‑a dat în folosinţă pensiunea Kemsilvanum, tot mai mulţi turişti 
ajung în zona Camărului. De anul viitor, aceştia vor avea şi mai multe facilităţi, 
având în vedere că aici se va construi şi o zonă SPA!

„Încercăm să oferim cât mai multe condiţii clienţilor şi există un proiect de 
care ne vom apuca în perioada următoare. Este vorba de o zonă SPA, lângă pen‑
siune. Noua construcţie va fi prevăzută cu o piscină interioară, una exterioară, 
masaj şi saună, iar teoretic ar trebui să fie şi apă termală. Este câştigată finanţarea 
şi lucrările trebuie să înceapă. Cred că – într‑un an de zile – zona SPA trebuie să 
fie funcţionabilă”, ne‑a informat Laszlo Veiszenbacher.

Şi în momentul de faţă, turiştii care ajung la Camăr au o serie de programe 
speciale puse la dispoziţie de gazdele pensiunii, cum ar fi plimbarea cu trăsura, 
cu remorcuţa trasă de tractor, gătit în aer liber, plimbări prin pădure, iar de la 
pensiune se pot închiria şi biciclete. Turiştii pot vizita şi crama de la Carastelec, 
cu care cei de la Camăr au o colaborare foarte bună.  De la simpli oameni, până 
la echipe de fotbal sau personalităţi din România au trecut pragul pensiunii din 
Camăr, iar gazdele aşteaptă cât mai mulţi turişti pentru a se relaxa într‑o zonă 
splendidă.

„Am fost vizitaţi de oameni importanţi, de echipe de fotbal, de baschet, 
chiar şi unele societăţi vin la noi, în team‑building. A fost şi Teatrul József Attila 
din Budapesta, care a fost în turneu la Satu Mare, Maramureş şi Bihor. S‑au 
cazat la noi, iar în fiecare zi plecau la spectacole, iar seara se întorceau. Aşteptăm 
cât mai multă lume să ne viziteze, să vină să guste vinul, dar şi mâncarea tradi‑
ţională, atât românească, cât şi cea ungurească. La noi, oamenii se pot bucura 
de linişte, de aer curat şi de o privelişte minunată”, a încheiat managerul pe 
marketing.

Fort Silvan 47 – avanpost nordic al viticulturii româneşti

Poate pentru mulţi turişti, denumirea Fort Silvan 47 este greu de înţeles. 
Tocmai de aceea, l‑am rugat pe vinificatorul  Laszlo Veiszenbacher să explice în 
detaliu de unde provine această denumire.

„Brandul este foarte simplu. Arhitectura cramei este unică în România şi 
nu există o altă cramă cu arhitectură de fortăreaţă, de cetate. Primul cuvânt Fort 
vine de la fortăreaţă. Teoretic ar fi cetatea care apără linia nordică a viticulturii 
româneşti. Cuvântul Silvan vine de la aşezarea geografică şi am vrut din start să 
subliniem zona în care ne aflau. Cifra 47 înseamnă latitudinea nordică la care 
ne aflăm, la fel ca şi regiunea Burgundia din Franţa”, ne‑a informat  Laszlo 
Veiszenbacher, care este oenologul cramei din decembrie 2014.

Înainte să ajungă la Camăr, sătmăreanul Laszlo Veiszenbacher a fost vinifi‑
cator la Crama „Familia Hetei” din Beltiug (judeţul Satu Mare). Este absolvent 
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al Facultăţii de Horticultură din cadrul USAMV Cluj şi are studii de specialitate 
la Wine & Spirit Education Trust din Londra, de unde are diploma de specialist 
în vinuri.

19 septembrie 2018



Special: Bogdan Unguruşan, la 
finalul unei cariere de succes

La 35 de ani, fotbalistul sălăjean a decis că este momentul să îşi pună 
ghetele în cui, deşi mai putea face faţă chiar şi nivelului din Liga 1, 

eşalon în care a evoluat nu mai puţin de 9 sezoane. Peste 200 de jocuri 
a bifat Unguruşan la cel mai înalt nivel din România, dar în această 

toamnă el a pus pe primul loc familia în detrimentul „sportului rege” 
şi a refuzat oferte din străinătate sau din ligile inferioare. Şi-ar fi do‑
rit să îşi încheie cariera la „U” Cluj, formaţie la care a fost dorit încă 
de anul trecut, dar transferul nu s-a mai realizat din diverse motive.

În trecut, fotbalul sălăjean a produs valori, iar unul dintre cei mai reprezenta‑
tivi fotbalişti pe care i‑a dat Sălajul a fost Bogdan Unguruşan (n. 20 februarie 1983). 
După ce a început junioratul la CSS Zalău, zălăuanul a avut ocazia ca la 13 ani să 
plece la juniorii de la „U” Cluj, cu care a şi devenit campion naţional!
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A urmat apoi o perioadă în Ungaria, la MTK Budapesta, unde Unguruşan 
a avut mari probleme de sănătate, iar cariera sa a fost pusă sub semnul întrebării. 
Până la urmă, fotbalistul a trecut peste acele clipe grele şi a ajuns la Armătura Zalău, 
pe vremea când gruparea de la poalele Meseşului evolua în Liga a II‑a.

Practic, la Armătura a început adevărata sa carieră fotbalistică, care a continu‑
at apoi timp de şase ani la „U” Cluj, atât în primul eşalon, cât şi în liga secundă. 
Calităţile sale şi seriozitatea de care a dat dovadă, l‑au propulsat în 2011 la Pandurii 
Tg. Jiu, unde a evoluat cu succes timp de cinci ani.

FC Botoşani a fost ultimul club pentru care Bogdan Unguruşan a jucat din 
ianuarie 2017 şi până în iunie 2018, iar în această toamnă a luat decizia că este mo‑
mentul să pună ghetele în cui.

La 35 de ani, sălăjeanul a considerat că este mai important să pună pe primul 
loc familia în detrimentul fotbalului, astfel că a refuzat unele oferte din străinătate 
sau de la echipe din ligile  inferioare. Am considerat că un astfel de moment trebu‑
ie marcat şi am realizat un amplu reportaj despre întreaga activitate a fotbalistului 
zălăuan, care a bifat 11 sezoane la cel mai înalt nivel din România.

„Este un moment greu. Am sperat că voi mai juca şi chiar mi-am 
cumpărat în vară două perechi de ghete!”

În viaţa fiecărui sportiv vine şi un moment în care trebuie să renunţe la cariera 
de performanţă. În cazul lui Bogdan Unguruşan, acest moment a venit în toamnă, 
cu toate că zălăuanul mai putea face faţă nivelului, chiar şi din prima ligă.

„Este un moment greu, dar eram conştient că va veni şi vremea când va trebui 
să pun fotbalul pe locul secund. Am „bătut un cui mare în perete”. Eu speram să 
mai joc, iar în vară mi‑am cumpărat două perechi de ghete, dar încă nu am apucat 
să le folosesc doar la antrenamente. Fără doar şi poate mai puteam să  joc şi simt că 
mai pot, dar dacă nu am primit nicio ofertă care să mă mulţumească, am decis că 
este mai bine să renunţ la cariera de fotbalist”, ne‑a informat Bogdan Unguruşan.

Bogdan Unguruşan: „Am avut puterea să trec peste o accidentare 
gravă  la 19 ani, deoarece mi-a plăcut foarte mult fotbalul”

Bogdan Unguruşan a început adevăratul fotbal la juniorii lui „U” Cluj, pe 
când avea 13 ani. Cu gruparea clujeană a devenit campion naţional, zălăuanul fiind 
coleg de generaţie cu Răzvan Cociş sau George Florescu.

„Adevăratul fotbal l‑am început la juniorii Universităţii, unde am şi câşti‑
gat campionatul la juniori. Am făcut parte şi dintr‑o generaţie foarte bună, iar pe 
vremea respectivă, la juniori se lucra altceva şi se punea un accent mare”, a spus 
Unguruşan.

A urmat un transfer în Ungaria la MTK Budapesta, dar la scurt timp cariera 
sa a fost pusă sub semnul întrebării de o problemă gravă la os, astfel că doctorii 
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l‑au informat pe jucător că sunt şanse mici să mai poată continua activitatea de 
performanţă!?

„Pe când eram în Ungaria, am aflat că am o boală la os, iar doctorii mi‑au spus 
că sunt şanse mici să mai pot juca fotbal. Am trecut şi prin acea perioadă, iar de la 
19 la 21 de ani nu am putut să joc din cauza acelei probleme la os. Am avut puterea 
să trec peste acel moment cumplit, deoarece mi‑a plăcut foarte mult fotbalul şi am 
găsit puterea şi tăria să o iau de la capăt. După pauza de  doi ani, a fost destul de 
greu să îmi reiau activitatea, dar şi mai greu să ajung din nou la nivelul la care eram 
înainte de accidentare”, a spus fotbalistul.

„Leo Grozavu a văzut că am potenţial şi mi-a dat încredere”.

Chiar după ce Armătura Zalău a promovat în Liga a II‑a, Bogdan Unguruşan 
a ajuns la echipa zălăuană. Cu toate că venea după o accidentare gravă ce l‑a ţinut 
departe de gazon timp de doi ani, Unguruşan a primit şanse din partea antrenoru‑
lui Leo Grozavu şi a ajuns un jucător de bază la FC Armătura.

„Cu ajutorul domnului Ardelean Zoltan am ajuns la Armătura Zalău, unde 
antrenor era Leo Grozavu. Acesta a văzut că am potenţial, altfel nu cred că prin‑
deam eu să joc direct în Liga a II‑a după o gravă accidentare. Mi‑a dat încredere şi 
m‑a ajutat foarte mult. A fost o perioadă frumoasă la Armătura Zalău şi îmi aduc 
aminte cu mare drag de acele clipe. Ştiu că în al doilea sezon de Divizia B am reuşit 
să joc aproape  30 de meciuri”, îşi aminteşte fotbalistul.

Timp de şase ani, a îmbrăcat tricoul lui „U” Cluj, unde a fost şi 
căpitan!

După ce au apărut problemele financiare de la FC Armătura Zalău, majorita‑
tea jucătorilor importanţi au plecat spre alte zări. În cazul lui Bogdan Unguruşan, 
acesta l‑a urmat pe Leo Grozavu la Universitatea Cluj, formaţie la care a evoluat 
timp de şase ani, dintre care doi în primul eşalon.

La „U” Cluj, Unguruşan a devenit titular incontestabil în linia defensivă, dar 
şi căpitan la una dintre cele mai iubite echipe din România.

„Am fost bucuros să ajung la o echipă de mare tradiţie din fotbalul românesc, 
care meci de meci avea câteva mii de spectatori în tribune, chiar dacă evolua în Liga 
a II‑a. Primul sezon a fost unul destul de bun şi am terminat pe podium, după 
care în sezonul 2006 – 2007 am reuşit să promovăm în prima ligă”, îşi aminteşte 
Unguruşan.

Pe 29 iulie 2007, el a debutat în primul eşalon, la un meci între „U” Cluj şi 
Pandurii Tg. Jiu, dar la finalul acelei stagiuni gruparea clujeană a revenit în liga 
secundă.

„Am prins toate momentele la Universitatea, iar după ce am retrogradat din 
prima ligă, în sezonul următor era să ajungem chiar în Liga a III‑a, dar ne‑am salvat 
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în ultima etapă. Până la urmă, în 2010, Universitatea a revenit în prima ligă şi am 
făcut un sezon bun în Liga 1”, a precizat fotbalistul, care la a doua promovare a con‑
tribuit din plin, având în vedere că a evoluat în aproape toate meciurile din sezonul 
2009 – 2010, dar a şi marcat cinci goluri!

„La Pandurii a fost cea mai bună perioadă. Să devii vicecampion 
al României şi să joci în grupele Europa League, a fost un vis devenit 
realitate”.

Din 2012, cariera fotbalistului sălăjean a continuat la un club important la 
vremea respectivă în Liga 1, Pandurii Tg. Jiu. La gruparea gorjeană exista stabilitate 
financiară, un lot valoros, astfel că Pandurii a fost vicecampioană în anul 2013, dar 
a jucat şi în grupele Europa League!

Timp de cinci ani a jucat sălăjeanul la echipa din Oltenia, acolo unde a mai 
cucerit şi o medalie de bronz, la finalul sezonului 2015 – 2016.

„În 2012 au fost unele probleme şi cei de la „U” Cluj m‑au forţat să plec, dar 
până la urmă mi‑au făcut un bine, deoarece am ajuns la Pandurii. La Tg. Jiu am 
petrecut cea mai frumoasă parte a carierei mele. Era şi un grup frumos şi chiar am 
rămas cu mulţi prieteni de acolo. A fost o echipă frumoasă, iar rezultatele pe mă‑
sură, mai ales că am fost un grup unit. Când m‑am apucat de fotbal nu credeam că 
voi ajunge la un nivel atât de ridicat, dar cred că orice jucător îşi doreşte să ajungă 
cât mai sus. Când eram junior mă uitam la TV la meciuri din Liga Campionilor 
sau Europa League şi visam să joc la acel nivel. Am avut ocazia cu Pandurii să evo‑
luez în grupele Europa League. A fost un vis devenit realitate”, a declarat Bogdan 
Unguruşan, cel care a fost o perioadă îndelungată de timp căpitan la Pandurii, la fel 
ca şi la Universitatea. „Am avut onoarea să port banderola de căpitan la cele două 
echipe şi cred că seriozitatea şi faptul că am pus suflet în totul i‑a determinat pe 
antrenori să îmi acorde încredere”, a precizat interlocutorul.

„Dacă Pandurii avea suporterii Universităţii Cluj se bătea an fiecare 
an la titlu!”

Bogdan Unguruşan s‑a ales şi cu restanţe financiare foarte mari de la Pandurii 
Tg. Jiu, dar cu toate acestea îşi aduce aminte cu mare plăcere de perioada petrecută 
la clubul gorjean.

„Aproximativ 91.000 de euro trebuie să îmi dea Pandurii, dar clubul a intrat 
în insolvenţă. Tot am mai vorbit cu domnul Condescu şi dânsul are speranţe mari 
că până la urmă ne vom primi banii munciţi. Nu ştiu ce legi există în România, dar 
mie nu mi se pare normal să nu îmi primesc banii în condiţiile în care am făcut 
o serie de cereri la tribunal. Pe final, a fost o perioadă urâtă şi la Pandurii, dar nu 
regret nimic, deoarece până prin anul 2016 a fost cea mai bună perioadă din toate 
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punctele de vedere. Dacă Pandurii ar fi avut suporterii lui „U” Cluj, se bătea la titlu 
an de an”, este de părere fotbalistul în vârstă de 35 de ani.

Peste 40 de meciuri în prima ligă şi cu FC Botoşani!

De la începutul anului 2017 şi până în vară, Bogdan Unguruşan a îmbrăcat 
tricoul celor de la FC Botoşani, formaţie la care a bifat peste 40 de meciuri în pri‑
mul eşalon. Contractul său s‑a încheiat odată cu finalul sezonului 2017 – 2018, 
dar încă din iarnă, patronul grupării din Moldova – Valeriu Iftime – şi‑a manifestat 
interesul ca  Unguruşan să continue şi din vară.

„Şi la FC Botoşani am petrecut o perioadă bună, doar că finalul a fost mai 
zbuciumat. Cei de acolo ar fi dorit să rămân în lot şi din vară, dar totul a picat din 
cauza antrenorului, care s‑a schimbat radical faţă de mine, cu toate că încă din iarnă 
domnul Iftime mi‑a spus că doreşte să mai rămân la echipă şi în sezonul 2018 – 
2019”, a precizat Unguruşan.

Unguruşan a vrut să îşi încheie cariera la „U” Cluj. „Veneam cu inima 
deschisă la Universitatea”, a spus fotbalistul.

Încă din toamna anului trecut, după ce la Universitatea CLuj a ajuns antrenor 
Adrian Falub, Unguruşan a fost în cărţi pentru ca în vara anului 2018 să revină 
la Universitatea, club pentru care a şi debutat în Liga 1, în anul 2007. Cele două 
părţi au început negocierile, dar nu s‑a ajuns la un numitor comun, cu toate că 
Unguruşan era dispus să vină la Cluj, chiar dacă în Liga a II‑a ar fi câştigat de trei 
ori mai puţin faţă de cât lua la FC Botoşani.

„Aveam două variante, ori să rămân la Botoşani, ori să mă întorc acasă şi să joc 
la Universitatea Cluj. Prima dată am vorbit cu antrenorul Adrian Falub în toamna 
trecută despre venirea mea la U Cluj începând din vară. În februarie am vorbit şi cu 
domnul Ioan Ovidiu Sabău, când mi s‑a propus şi suma de contract care se poate 
oferi pentru Liga a II‑a. Mi‑am dat acceptul să vin la Cluj, doar că îmi doream  un 
contract pe doi ani să pot juca şi în Liga I dacă se promovează. Când am primit con‑
tractul, suma pe care urma să o încasez nu mai era cea despre care vorbisem iniţial. 
Au fost discuţii şi mi s‑a comunicat că acesta e plafonul, dar am convenit împreună 
ca la Liga I, contractul să se dubleze. În aprilie, conducerea de la Universitatea mi‑a 
comunicat că nu mai poate să facă acest lucru  fiindcă poate nu voi mai putea juca 
şi în al doilea an. Nu mi‑a picat bine, deoarece eram bun acum pentru că veneam 
de la Liga I la Liga a II‑a după şapte ani în care am jucat constant, ca să îmi spună 
că poate nu voi mai fi bun şi pentru al doilea an. Dacă rămâneam la FC Botoşani, 
eu câştigam de trei ori mai mult decât mi‑a oferit „U” Cluj în Liga a II‑a”, a spus 
jucătorul de 35 de ani.

„Pentru mine Universitatea a avut alte condiţii. Pentru alţi jucători 
erau bani mai mulţi la Liga a II-a ca şi cât aş fi primit eu în prima ligă”!
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Când a luat în calcul să revină la Universitatea Cluj, fotbalistul s‑a gândit cu 
sufletul, iar partea financiară a fost trecută pe planul secund. Însă, cu toate aces‑
tea, cele două părţi nu au mai ajuns la o înţelegere, iar în aceste condiţii jucătorul 
de 35 de ani a rămas fără echipă.

„Nu am pus pe primul plan partea financiară şi am acceptat să vin şi pe bani 
mai puţini, însă mi‑aş fi dorit ca la Liga I să am un alt contract. Între timp am aflat 
de la persoane de încredere că U Cluj a ofertat şi alţi jucători din Liga I să vină pe 
contracte care depăşeau cu mult plafonul care mi s‑a comunicat mie pentru Liga a 
II‑a. Să nu mai zic că ei ar fi luat la liga secundă mai mult decât aş fi câştigat eu în 
prima ligă. Probabil, pentru mine, Universitatea Cluj a avut alte condiţii. Pentru 
alţi jucători erau bani mai mulţi la Liga a II‑a, ca şi cum aş fi încasat eu în eventua‑
litatea unei promovări în prima ligă”, a dezvăluit Bogdan Unguruşan.

Până la urmă, conducerea lui „U” Cluj a renunţat definitiv la ideea de a‑l 
transfera pe jucător, iar conducerea tehnică a decis să joace pe postul de fundaş 
dreapta cu un jucător sub 21 de ani, mai ales că la liga secundă este nevoie ca o 
echipă să aibă în teren trei jucători U 21.

„Nu vreau să spun foarte multe despre unii jucători de la U Cluj, 
cât de mari patrioţi au fost ei când au venit în Liga a IV-a sau în Liga a 
III-a, doar că unii dintre ei m-au rugat chiar şi pe mine să vorbesc la FC 
Botoşani pentru ei”.

Toate cele întâmplate i‑au lăsat un gust amar lui Bogdan Unguruşan, care a 
ţinut să le răspundă persoanelor care l‑au criticat pentru faptul că nu a venit în vară 
la Universitatea.

„Unii dintre suporterii lui U Cluj m‑au criticat că eu nu vreau să vin la 
Universitatea pentru bani. Nu este adevărat, fiindcă mi‑am dorit să joc din nou pen‑
tru „U”, dar nu mi se părea normal ca unii jucători să câştige la Liga a II‑a mai mult 
decât aş fi luat eu la Liga I. Mai mult, să mi se spună că poate peste un an sunt bătrân 
şi nu mai pot face faţă. Acest lucru m‑a supărat. Nu vreau să spun foarte multe despre 
unii jucători de la U Cluj, cât de mari patrioţi au fost ei când au venit în Liga a IV‑a 
sau în Liga a III‑a, doar că unii dintre ei m‑au rugat chiar şi pe mine să vorbesc la 
FC Botoşani pentru ei. Să nu îmi spună suporterii că unii dintre jucători au venit cu 
sufletul în Liga a IV‑a. Eu am avut doar pretenţia ca în cazul în care se promovează 
în Liga I să am un contract mai bun. Atât a putut conducerea să îmi ofere mie, nu şi 
altora. Ştiu că unii au fost ofertaţi cu sume mai mult decât dublu faţă de mine şi poate 
nu au nici jumătate din câte meciuri am eu în prima ligă”, a precizat fotbalistul.

A avut oferte, chiar şi din Letonia.

În pauza din vară, chiar şi după începerea sezonului 2018 – 2019, Bogdan 
Unguruşan a avut mai multe promisiuni chiar şi o ofertă din Letonia, dar pe care 
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nu a luat‑o în calcul, având în vedere că sălăjeanul nu mai vrea să plece departe de 
casă şi pune pe primul loc familia.

„Am avut promisiuni din Liga 1 şi mi‑am pus speranţe, dar era foarte greu să 
merg departe de casă, fiindcă eram condiţionat de fetiţa cea mare,  care a început 
şcoala. Pe primul loc a fost familia şi am vrut pe cât posibil să fim împreună. Abia 
după aceea m‑am gândit şi la fotbal. Nu am luat în calcul oferta din Letonia, deoa‑
rece îmi era greu să îmi las familia”, ne‑a declarat Bogdan Unguruşan.

S-a pregătit cu Sănătatea Cluj, dar nu vrea să audă de Liga a III-a!

Pentru a nu îşi ieşi din formă, fotbalistul continuă să se pregătească individual, 
iar în vară a participat şi la câteva antrenamente cu Sănătatea Cluj, dar nu vrea să 
audă despre vreun transfer în Liga a III‑a.

„La Sănătatea Cluj am fost la câteva antrenamente şi deja presa de prin Cluj 
m‑a şi transferat la această echipă. Chiar m‑am enervat, deoarece eu am vorbit cu 
cei de la Sănătatea doar să fac antrenamente cu ei, ca să nu îmi ies din formă. Îmi 
este greu să mă duc în fiecare zi din Mănăştur până în Someşeni, deoarece pierd 
două ore pe drum, din cauza aglomeraţiei. Îmi este dor de fotbal şi ştiu că aş mai 
fi putut juca, dar să mă fi dus la vreo echipă de Liga a III‑a nu se merita, să duc eu 
bani de acasă”, a spus Unguruşan.

După o carieră de aproape un deceniu pe prima scenă, se simte 
împlinit.

Cu 9 sezoane la activ în Liga 1 şi cu peste 200 de meciuri la acest nivel, cu 
peste 10 partide în Europa League, Bogdan Unguruşan se poate declara un fotbalist 
împlinit la ce carieră a avut.

„Mă simt împlinit după cariera de fotbalist. La problemele pe care le‑am avut 
la 19 ani nu visam niciodată să ajung în Liga I, dar mai ales să devin vicecampion 
al României, să joc în grupele Europa League şi să strâng peste 200 de meciuri în 
primul eşalon. Nu am regrete după cariera de fotbalist”, ne‑a dezvăluit fotbalistul.

La final de carieră, Unguruşan a făcut şi o comparaţie între nivelul fotbalului 
românesc de acum 10 ani şi cel de acum.

„Fotbalul din România este pe an ce trece tot mai slab. La Liga a II‑a văd sco‑
ruri de genul 6 – 0, 6 – 2 sau 5 – 0. La promovare se bat „U” Cluj, Petrolul, Chindia 
şi FC Argeş, iar restul contează foarte puţin. Chiar dacă Snagov şi Clinceni au în‑
ceput bine, nu cred că vor putea ţine ritmul. Noi când am promovat cu „U” Cluj 
ne chinuiam cu fiecare echipă, erau scoruri strânse şi meciuri disputate. Din păcate, 
nu se mai prea investeşte în fotbal şi este frustrant ca la liga secundă să câştigi abia 
cât să îţi ajungă să trăieşti”, a declarat zălăuanul.

Având în vedere că încă nu s‑a împăcat în totalitate cu ideea că nu va mai juca fot‑
bal la nivel de performanţă, Unguruşan încă nu s‑a gândit în ce domeniu va profesa.
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„Cu siguranţă, există viaţă după fotbal După cum văd eu situaţia, cariera mea 
este încheiată, dar dacă primesc cumva o ofertă care îmi convine, o voi lua în cal‑
cul. Este frustrant pentru că ştiu că mai pot juca şi mie dor de fotbal. În caz că nu 
apare nimic, voi vedea cu ce mă voi ocupă şi ce oportunităţi apar. Mi‑ar place să şi 
antrenez, însă mă voi gândi în perioada următoare ce drum voi alege”, a precizat 
sălăjeanul.

În final, Bogdan Unguruşan a vorbit  despre situaţia din fotbalul sălăjean şi a 
avut şi un mesaj de adresat sălăjenilor care iubesc „sportul rege”.

„Chiar îmi pare rău că în Zalău nu mai există nici măcar o echipă de Liga a 
III‑a. Acest oraş trebuie să fie reprezentat în fotbalul românesc măcar la acest nivel. 
Într‑adevăr, există o echipă de handbal şi una de volei, care sunt în prima ligă, dar 
sunt mulţi oameni care iubesc şi fotbalul şi care ar vrea să iasă pe stadion, mai ales 
că în Zalău nu ai prea multe oportunităţi să îţi petreci timpul liber. Oamenilor din 
Zalău la care le place fotbalul îi îndemn să vină la meciurile  Universităţii Cluj, cea 
mai iubită echipă din Ardeal”, a încheiat Bogdan Unguruşan.

24 octombrie 2018
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Volt egyszer egy tapsoló költészet

-Osztályharcos versfaragók-

Történelmet alakító, változtató két nagy esemény zajlott a huszadik század 
első felében: két nagy világháború, amelyek nem csak politikai, gazdasági változ‑
tatásokkal kerültek be a világkrónikába, a kulturális, szellemi életre is kihatottak. 
A népi demokrácia elnevezéssel illették az új rendet, 1945 után beköszöntött év‑
tizedeket, s az „új rendben” az „új valóság” társadalmi földindulással volt egyen‑
lő. Földrengés‑szerű változást okoztak az élet minden területén, a kiváltó okok 
között szerepeltek az 1946‑ik évi általános választások, 1947 vége, a királyság 
erőszakos megszűntetése, az 1948‑ban történt államosítás az oktatásra, a tanügyi 
rendszerre is kiterjedt, 1849 márciusának eleje pedig egyetlen éjszaka földön‑
futóvá tette a földbirtokosokat, az arisztokráciának az országban maradt tagjait, 
hozzáfogtak a szovjet mintájú kolhozosításra, a megyéknek rajonokba, tartomá‑
nyokba sorolásával egyidőben beindult az ötéves tervek korszaka, 1950‑ben egy 
éves tervvel a Szovjetunió érdekszférájába tartozó úgymond népi demokratikus, 
szocialista államokban. 

A szellemi élet beszűkülése már 1950 előtt kezdődött, az új rend művelő‑
déspolitikája kitaszította az „osztályidegennek’ tekintetteket, harcot hirdetett és 
folytatott a „burzsoá, kispolgári elemek” ellen. „Az a felfogás vált uralkodóvá, 
hogy az épülő új világ egykettőre eltüntette az emberi problémákat, hibák nincse‑
nek, csupán jelentéktelen és könnyen lebírható nehézségek” (Madocsai László). 
Szovjet mintára dogmatikus esztétikai áldozata lett az irodalom és a művészet 
többi ága. Ugyancsak az idézett Madocsai L.  jegyzi a szovjet Zsdanov, a magyar 
Révai József nevével összefüggő évekre jellemzően: „Ezekben az években admi‑
nisztratív intézkedésekkel torlaszolták el a különféle törekvések útját, sok írót, 
költőt hallgatásara kényszerítettek, úgy néhány évig a magyar irodalom jelenté‑
keny része nem volt jelen az irodalmi életben. A napi politika szolgálatát követel‑
ték az irodalomtól.”(M.L. 93)

Az irodalom és a művészet az új ideológia fogantatású proletár diktatúrájá‑
nak esztendőiben egyetlen irányzathoz tartozott – eleinte kötelezően. Az irány‑
zatot „szocialista realizmus” néven emlegették, jóllehet a realizmus karikatúrája, 
de nemcsak nevetséges volta, dogmatikus, színvonaltalan verseivel, prózáival, ér‑
téktelen mivolta miatt kihullt a rostán, a feledés évtizedei követték az irányzatot, 
az akkor keletkezett irományokat.

Fejér LászLó
Hepehupa
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Az idézett Madocsai 1984‑ben Budapesten kiadott középiskolai tankönyv‑
ben az irányzattal kapcsolatban állapította meg –évtizedekkel később‑, hogy a 
személyi kultusz művelődéspolitikája „ízlésdiktátuma” nem tűrte a sokféleséget, 
irányzatokat, a kisszerűség, gyenge minőségű művek az értékrend válságához, 
egyhangúságához vezettek, a létező alkotók ugyanis a napi politika szolgálatá‑
ban elkötelezetten írtak. Sokan elhallgattak, ám megfeledkezni nem szabad arról, 
több író, költő neve tabu volt, műveik tiltott könyvek listájára került; a tiltott 
művekhez valamiképpen hozzájutott olvasók biztonsága sem csupán kérdőjeles 
helyzetet jelentett.

A durva, diktatórikus művelődéspolitika szellemi atyjának tekintett Zsdanov, 
Andrej Alekszandrovics (1896‑1948) a Szovjet Kommunista Párt egyik vezetője, 
a dogmatikus kultúrpolitika főképviselője, akinek „útmutatásai” a szovjet tábor‑
hoz tartozó államokban is hivatalosak. Révai József (1898‑1959) politikus, új‑
ságíró, történetíró 1945‑1953 között a kultúrpolitika irányítója Magyarországon 
kívüli magyar tollforgatókra is hatással, akiről a Magyar Irodalmi Lexikon (MIL) 
szócikke írja: „színvonalasan harcolt, érvelt a szocialista magyar irodalomért, a polgári 
befolyás ellen (…) bizonyos, hogy az általános politikai hibák az ő kultúrpolitikai tevékeny-
ségében is visszatükröződtek”. 1948‑tól kezdődően nem csak Magyarországon, a párt 
célja volt, hogy létrejöjjön az egységes szocialista realista irodalom”, mely időben 
más irányokat követő irodalmi csoportok, folyóiratok megszűntek, és „az írók 
jelentős része (ki gyorsabban, ki lassabban) elfogadta a szocialista realizmus célkitűzéseit” 
(…) A korszak pátoszát, hősies lendületét, nagy távlatait és mindennapjait leginkább a líra 
ragadta meg. Valósággal kialakulóban volt egy új hangú magyar szocialista költészet (…) a 
népből jött lírikus nemzedék”

Romániában a különböző régióban élők között voltak elhallgató, nem író 
költők is, például Bartalis János, mások előbb‑utóbb csatlakoztak a szocialista 
költészet irányzatához, példa rá az „ötven vers nemzedéke”. 

Közös antológia: ‑ Hazánk magyar költői. Állami Irodalom és Művészeti 
Kiadó (Bukarest) – foglalja egybe a neves és mára teljesen elfeledett költőknek az 
1953‑ban kiadott kötetét. A nevesek is elhaltak azóta, ám a kötetnek különös sor‑
sa volt. Az antológia Szabéchi László kilenc versét tartalmazta, így, múlt időben, 
a közkönyvtárakban előbb a 207‑222. terjedő oldalakat kiszaggatták az iskolai és a 
közkönyvtárakban szerepelt kötetekből, majd később magát a könyvet is „leírták 
a leltárból”.

Nem a jelen dolgozatíró dolga rangsorolni az antológiában megjelent tu‑
catnál több költőt, minősíteni költészetüket, viszont nem lehet megfeledkezni 
arról az agitatív, verbalista, publicisztikai, verses riportok hajdan volt létezéséről. 
Riportversek vagy verses riportok műfajba sorolható majd kivétel nélkül minde‑
nik költemény, hosszak, epikus jellegű több is, a köztársaságnak, illetve elsőként a 
pártnak tisztelgő hangon, a napi politika eseményeire is visszahangzóan.

A népből érkezett másik nemzedéket nevezte „Az új valóság énekesei” cím‑
mel tizenhárom könyvoldalnyi bevezetőjében Dimény István újságíró, prózaíró, 
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szerkesztő ugyancsak régen, félszázadnál is régebben, 1950‑ben, a proletárdikta‑
túra kezdetén.

Dimény István (1913‑1973) Temesvárt több lap munkatársa, a Szabad 
Szó pártlap főszerkesztője (1948), később a Művelődési havilap főtitkára 
1955‑1958 között. Munkásságáról kiemelt szócikk szerint „a pártosság közvet‑
len irodalmi kifejezésére törekszik” prózában, versben, drámában, kritikában. 
Szerkesztésében jelent meg 1950‑ben a Fogj bátran tollat! című antológia, benne 
„Népköztársaságunk 44 magyar dolgozójának versei” tartalommal; belső címol‑
dalán kiemelten külön megjegyzéssel : „Ez a könyv 1950 december 30‑án jelent 
meg Népköztársaságunk kikiáltásának 3. évfordulója tiszteletére”. A kiadó pedig  
„ A RNK Írószövetségének Irodalmi és Művészeti Kiadója”.

Bevezetőjét idézni érdemes első bekezdésével, eligazít a várható tartalom‑
ról, mit jelenthetett a kötet a szellemi életből kirekesztett értelmiségnek, s mit 
üzen a mának, a versek mostani olvasóinak: „ A kötet, amelyet az olvasó most 
kezében tart, friss hajtás kultúrforradalmunk fiatal, egészséges és mélygyökerű 
fáján. Munkások, dolgozó parasztok, értelmiségiek verseiből áll ez a gyűjtemény. 
Olyanok írásaiból, akiknek kezébe társadalmi felszabadulásunk adott tollat. Ők 
tudják, hogy felszabadulásunkat a fasiszta iga alól a Szovjet Hadsereg harca, társa‑
dalmi felemelkedésüket a Párt által vezetett munkásosztály céltudatos küzdelme 
tette lehetővé. (…) Akik e verseket írták, napi munkájukkal valamennyien része‑
sei a szocializmus építésének; üzemekben, földeken, hivatalokban munkálkodó 
társaikkal együtt építik az új világot”.

Hogyan született meg a versgyűjtemény kérdésre magától a szerkesztőtől 
értesül az olvasó a további sorokból: „ Amikor az Irodalmi és Művészeti Kiadó 
újságok, rádió és körlevelek, írószövetségi fiókok, irodalmi körök, az Ideiglenes 
Bizottságok kulturális osztályai útján a versgyűjtemény összeállításához szüksé‑
ges versek beküldésére mozgósította a dolgozók széles tömegeit az ország min‑
den részéről (…). Eddig szinte 1000 verset küldtek be.”

A kiválasztott 44 szerző nagyváradi , aradi, kolozsvári, szatmári és más hely‑
ségbeli munkás , munkásnő, szerbszentmártoni „dolgozó paraszt”, szilágysom‑
lyói „földmunkás”, zilahi asztalos, máramarosszigeti szakaszvezető, kibédi tanító, 
„dolgozóparasztból lett színinövendék”, nagyváradi „munkásigazgató”, tisztvise‑
lő, korondi fazakas, egyetemi hallgató, „munkásból” és „szegényparasztból” lett 
újságíró, teljes névvel külön oldalon felsorolva valamennyi versírót.

Szovjet gyakorlatra utaló eljárás, az ideológiai szemléletnek megfelelően egy 
csokorba gyűjteni a különböző korú, foglalkozású amatőr verselőket. Nem tud‑
ni, közülük hányan önkéntesen, a felhívásra küldték szerzeményeiket; ám az sem 
lehetetlen, szűkebb körben ismert rigmusköltőt felettese, netán a pártszervezet, 
szakszervezet „mozgósított” a gyűjtemény sikeréért. Nem tudni a versek szerzői 
sorsáról, életútjáról, amely igencsak korán, a diktatúra kezdetén tette ismertté a 
nevüket, napjainkban teljes felesdésbe merültek.
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Az antológiát nyitó fejezet, ciklus címe a szocreál személyi kultuszának cim‑
kéje, melyet így fogalmazott szerkesztője: Neked köszönhetjük, Sztálin elvtárs! 
A fejezet első verse Leninnek hódol, utána a Sztálin 70‑ik születésnapjára írt kö‑
szöntő verse (B.I. marosvásárhelyi munkásnő) szakaszonként változásokról szól, 
fontosnak tartva, hogy a pár hold volt krumpliföld helyén iparvasút található, 
attól lelkesül a köszöntőt fogalmazó így: 

„ Zengj, zengj, szavunk, mint viharnak árja,
Falvakon, városon, hegyeken át,
Éljen Sztálin elvtárs, a népek barátja!
Éljen Sztálin elvtárs és éljen a Párt! ”

A jelszavaktól hangos sorok a személyi kultusz múltjára emlékeztetnek, hi‑
hetetlen, fanatikus lelkesedése túlzásokra ragadják – a kötetben legtöbb „verssel” 
szereplő F.S. kolozsvári rigmusfaragót A mi Sztálinunk címűben:

„Halkan kiejtve is mint mennydörgés dagad meg,
Meghallják északon és délen, messze lent,”

a „kedves” nevet, melytől valóban hangos volt a világháborút lezáró években  
a szovjetek megszállta része Európának. Nevét városok is viselték, Erdélyben 
Brassót illette ez a dicsőség még a diktátor halála után is jó ideig. Zilahi aktivista, 
Cs. J. versformába tördelt mondatai mindent felülírnak:

„Az Ő nevét dalolják a kohók, sínek,
Őt dobogják győztesen a munkásszívek.
(…)
Szocializmus a régi világ romjain:
Ez Ő, apánk, tanítómesterünk, Sztálin.”

 A kötet 83 verse – ha ugyan azokat a lírához sorolhatók lennének – a 
Bánság, a Partium, Székelyföld képviseletében utasít el mindent a múltból, en‑
nek szemléltetésére a Múltból a jelenbe ciklusa egyik darabját idézzük; szerzője a 
már említett F. S. kolozsvári szerző A Mátyás‑szobor előtt úgy gondolja:

„ E szobor nemcsak mint alkotás remek, 
De éles ellentmondások oszlopa.

Nem király igazol: a népet!
Mely szétzúzta a pusztulásra érett
Legfőbb hatalom bérenc őreit.”
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A múltból a jelenbe ‑ a háború utáni évekre utalóan ‑ törekvőnek értelmes 
és értékelt esemény lehetett a romok eltakarítása, a csonka gyár újjáépítése. A 
téma a korszak valóságára utal, ám a történések, események megéneklése költői 
tehetség híján amatőrködésnek sem nevezhető.

Érvényes az elmarasztalásra a Hazánk ciklus kilenc verse. A hazánk szó az 
esetek többségében a „népköztársaság” szinonímája, az erről daloló versfaragók 
vezércikkekre vagy riportokra emlékeztetnek, valójában a pártsajtóra jellemző stí‑
lussal; az építés vállalásának, a tervek teljesítésének, illetve azok meghaladásáról 
szóló ígéretekkel, ifjúmunkások májusi esküjükkel. Jellemzőbb darabja a ciklus‑
nak a nagyváradi A.S. szerzeménye, több könyvoldalon sorokba tördelten Ének a 
Népköztársaságról címmel. Az államforma dicsőítése a trón megszűnését jelenti, 
a „történelem során első otthonod” írója véleményében, mert a dolgozók hazája, 
ahol

„ A tőkés már nem munkánk piócája,
Hát lombosodjatok ti régi vágyak.
Munkás=színház, könyvtár, dalol a nép,
A dolgozó tudást szív magába.
Brigádok lelkes, dobbanó szívét
Ostromolja nagy alkotások láza.

A Tervért küzdeni – ez a népek célja,
S a tárnák mélyében már ezer csille fut.
A szénfalakban fúróknak a célja
Győzedelmesen egyre messzebb jut.
Hazánk javáért! Zúg milliók szája,
Csak egyre előre, magasabbra, föl.
A bömbölő kohók tűz‑torka kiáltja:
Dobjátok belém, ki vesztetekre tör.

Sztálin vezet s a Párt, duzzadjon hét az élet,
Bő aratás vár a jövő udvarán,
Hadd szántson traktor új barázdát, mélyet,
Kollektív gazdaság termő ugarán.”

A képzavartól függetlenül, az értelmes gondolatvezetést megtörő, agitáci‑
ós tartalmú mondatok a pártos elkötelezettséget hivatottak kifejezni, teljes azo‑
nosulást a személyi kultusz korszakának szemléletével, elvárásaival. A tartalom 
hitelessége fel sem merül, kételkedés nélkül a dúsabb rétről, gazdagabb évről, a 
dolgozó paraszt arcán büszke örömről regél a szép hazát dicsőítő alkalmi versíró.

 Az antológia más című fejezeteiből (Épül és szépül az élet, a Munkás, 
paraszt együtt jár most, Sztálin népe hozta neked) megdöbbentő olvasmányél‑
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ményben lehet részünk. A tartalmi hiteltelenség, valótlanság mellett ijesztő a már 
vallásos fanatizmus, Sztálin és a Párt imádata tűnik szembe. Olvasótól függ: ki a 
káromlásra lesz hajlamos, vagy nevet, kacag, röhög a szocreál líra úgymond költői 
alkotásain.

A béke katonái vagyunk címmel a záró fejezet békeversei sem mentesek az 
agitációs hangtól, sőt gyűlölködő szatírától sem. Az öt szakaszból álló Fecskemadár 
azt üzenem címűje a népies verselésű, 19. Század végi alkotókra, még inkább a 
népköltészeti gyűjteményekben szereplő szövegeket juttatják eszünkbe, ám ez 
sem mentes, hogy ne utaljon népet nyúzó tőkésre, a nékünk zúgó gépekre. A 
szerbszentmártoni dolgozó parasztoknak akár kiosztott feladatként kellett Az öt‑
fejű sárkány meséje. Titora, a volt Jugoszlávia kommunista vezetőjére utal, aki 
akkoriban éppen nem a Szovjetúnió elkötelezettjeként ismert. Tito az ötfejű sár‑
kány, az első fej károg (sic) a szocializmusról, népet árul dollárért, és a többi ve‑
zető, név szerint, mind egy‑egy sárkányfej. Ma már kevesen emlékeznek a Titót 
ábrázoló karikatúrákra, amelyekben véres bárddal tartotta sapkáját az imperialis‑
táknak, a beleszórt dollárokért.

 A kor békeharcának ellenségképe a nyugati világ, az úgymond an‑
gol‑amerikai imperializmus. Noha sokan az amerikaiakat várták annakidején a 
szovjetektől megszállt országban:

„ New‑Yorkban
új háborút készítenek újból ellenünk.
Londonban
is gyűlölik
harcos hű szívünk.
Tőkések,‑
gyilkosok, kincs‑sóvár betyárok:
szálljon reátok gyűlöletes  átok. ”
(Hej Tito…)  

Az idézett sorokon kívül a békegyűlésről szóló verset újságcikknek minősí‑
tenénk:  Koreában, az imperializmus ellen harcoló Uranus‑gyár tiltakozó össze‑
jöveteléről értesül a kései olvasó, ahol Bojár (!) elvtárs, Balogh Péter szólalnak a 
hős Korea érdekében, a szerző kommentál is a versben.:

„ Előre elvtársam, teljesítsd a Tervet,
Több árut, több gépet, több fát, több búzát!
A szocializmus hős útján haladva
Épül fel a szabad, boldog, új világ! ”
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 Hasonló szövegek jelentek meg a napilapokban, ilyenszerű kézírással 
vagy gépírással készült oldalakat függesztettek ki intézmények faliújságjain, erről 
hallottak békeharcos verseket a békegyűléseken és más műsoros alkalmakkor.

A korszak verses könyveit az RNK Írószövetségének Irodalmi és Művészeti 
Kiadója költeményes gyűjteményekként ajánlották, ilyen volt az Ágyúszónál 
hangosabban c. békeverseket tartalmazó kötet, nem utolsósorban Az ország ma 
otthonod c. antológia.

Összegzésképpen megállapítható: a tárgyalt korszak tollforgatóit, az alkalmi 
művek szerzőit a szellemi beszűkülés elszenvedőit a korabeli művelődéspoliti‑
ka, a szocialista realizmusnak nevezett irányzat elfogadására, követésére kötelezte 
nyíltan vagy burkoltan, aki nem fogadta el az új rend követelményeit, elhallga‑
tásra vagy körön kívüliségre szorult. A tömegek mozgósítása során a dilettánsok, 
amatőrök törekedtek tollaikkal ékeskedni, de nem kevesek, akiket felszólítottak, 
hogy „fogjanak tollat”, erre alkalmasak lehettek azok a személyek, akiket közös‑
ségeik versírással is foglalkozóknak ismert. A sematikus irodalom maradt tovább 
más formában. Népi giccskultúra jegyében a Megéneklünk, Románia rendezvé‑
nyei nyújtottak keretet a „népi költészet” néven a propaganda részére.

Az idézett személyeket mindössze kezdőbetűkkel jelölte a dolgozatíró, 
amúgy aligha élték túl az ezredfordulót; másfelől tisztázatlan, hogyan sikerült 
ezernél több, a rendszert magasztaló írást gyűjteni egy évforduló tiszteletére ter‑
vezett antológiához.

Végül azt se feledjük, hogy a múlt század hetvenes éveinek középnemzedé‑
kéhez tartozó szatírákat író Bajor Andor megtette a magáét: a sematikus, dogma‑
tikus irodalom, a művek parodizálásával. 

„Bajor Andor az ötvenes évek elején egyszerre érett íróként tűnt fel sza‑
tíráival a romániai magyar irodalomban. Tapsoló, lelkes korszakban a jelenségek 
fonákjának megmutatásával nagy jelentőségű munkát végzett az irodalom er‑
kölcsi higiéniájának megőrzésében. Versei, szatírái, humoreszkjei, paródiái, lírai 
novellái egyaránt egy rendkívül erősen racionális, analitikus szemléletű (…) írót 
mutatnak”. (Görömbei András, 57.p). Bizonyítékul pedig függeléknek az 1950‑
es évek egyike Bajor Andor paródiája a következő:

Füstöl az acélkalapács!
A proletkultos költő úgy tesz,
Mintha énekelne.
Zengnek a füstös gőzmozdonyok
A rubintpiros karburátor ég.
A kazánban az én szívem fő és rotyog,
S lábam keményen lép!

Hogyha megnövök, traktor lesz belőlem.
Nézem a harcos, hős földdarabot,
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Hullatom majd a magvakat a földbe,
S acélfoggal a fűbe harapok!

Ma nem tegnap van,
hanem ma van a holnap!
S a holnapután
mind előbbre tör!
Szívem helyén turbinák zakatolnak,
fejem pedig egy hatalmas ököl!

Nyelvem helyére teszem a jelszókat,
Melyek a lábam lendületét zúgják.
Szemem lobog, füleim szikrát szórnak,
S előrenyújtom orrom zászlórúdját! 

Jöjjön velem, aki a bátrak bátra!
aki nem fél, kinek acél a bőre!
Megyünk! Megyünk! Nem vissza! És nem hátra!
Hanem tovább! És aztán meg előre!

Hepehupa 2018 nr. 2

Studiu despre poezia socialistă în limba maghiară din perioada dictaturii 
comuniste și receptarea poeziei respective în România.
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Declarația de unire – Bădăcin
Arc peste timp, Iuliu Maniu semnează simbolic Unirea cu românii 

de peste Prut

După ce mai mult de 60 de localități din Republica Moldova au semnat de‑
clarații simbolice de unire cu românii, o reacție promptă a venit și din partea unei 
localități simbol, Bădăcin, care, la propunerea avocatului Vasile Gil din Baroul 
Bucureşti, a semnat și a transmis aceleași gânduri de unire românilor de peste Prut. 
La nivelul județului Sălaj, demersuri asemănătoare se fac deja şi în comuna Băseşti, 
dar  şi în comuna Siseşti din judeţul Maramureş.

„Ideea de a răspunde fraților noștri de peste Prut față de Declarația de Unire 
pe care am adoptat‑o îi aparține unui drag și bun prieten de‑al meu din Zalău care 
m‑a îndemnat să preiau această inițiativă și să încercăm să generăm o emoție în 
rândul publicului român și al autorităților locale pentru a răspunde fraților noștri 
de peste Prut și atunci ne‑am gândit să creionăm o Declarație de Unire sufletească 
de fapt, prin care noi am vrut să ne exprimăm simțămintele românești și dorința 
de a ne revedea la un moment dat ca un neam reîntregit. Am considerat că ar fi un 
lucru frumos ca această inițiativă să plece dintr‑un loc cu o istorie aparte care a dat 
țării oameni care s‑au implicat trup și suflet în înfăptuirea Marii Uniri, este vorba 
de satul Bădăcin. În acest context doresc să îmi arat recunoștința față de preotul 
Cristian Borz din Bădăcin, care cu propriile forțe și propriile eforturi încearcă să 
restaureze Casa Memorială «Iuliu Maniu», Iuliu Maiu care a avut o contribuție ma‑
joră la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. […] Din câte știu, vestea s‑a 
răspândit și speranța noastră este că vor fi și alte localități care vor prelua acest mani‑
fest și își vor exprima dorința de unire, cel puțin sufletească, în cuget și în simțiri, cu 
românii de peste Prut. Avem convingerea că astfel de simțăminte sunt prezente și 
vii în nația română și fără doar și poate vor fi multe alte preluări ale acestui manifest 
și ale acestei manifestări de unire”, precizează avocatul Vasile Gil.

Contribuția lui Iuliu Maniu la înfăptuirea Marii Uniri

Marea Unire s‑a realizat într‑o zi de duminică, prin urmare, a început cu 
celebrarea Sfintei Liturghii. După Liturghie, cei 1.228 de reprezentanţi ai români‑
lor s‑au adunat în sala mare a Casinei Militare din Alba Iulia, iar cei aproximativ 
100.000 de români aşteptau afară, pe Câmpul lui Horea, venirea oratorilor care să 

Ioana Gale
Sălăjeanul



50 • Anuarul presei sălăjene 2018 / Ioana Gale

le prezinte Actul Unirii. Atunci au rostit discursuri memorabile sălăjeanul George 
Pop de Băsești – care a fost ales președinte de onoare al Adunării – Vasile Goldiș și 
Iuliu Maniu. Discursul de la Alba Iulia şi contribuţia lui Maniu la Marea Unire nu 
s‑au bucurat de o atenţie sporită din partea istoricilor, în perioada comunistă, pen‑
tru că după al Doilea Război Mandial, Maniu era considerat simbolul rezistenţei 
anticomuniste din România. Iuliu Maniu a jucat un rol hotărâtor în toate marile 
momente ale anului 1918 şi în ceea ce s‑a hotărât la Alba Iulia. Importanţa lui în 
cadrul generaţiei Marii Uniri e demnă de notat, iar discursul său relevă foarte clar 
viziunea sa legată de Unire: „Noi, onorată Adunare Naţională, privim înfăptuirea 
unităţii noastre naţionale un triumf al libertăţii omeneşti. Noi nu voim să devenim 
din oprimaţi oprimatori, din asupriţi asupritori. Noi voim să întronăm pe aceste 
plaiuri libertatea tuturor neamurilor şi a tuturor cetăţenilor. Noi propunem de‑
cretarea unirei (sic!) cu Regatul României a întregei (sic!) Transilvanii, a întregului 
Banat şi a întregului teritoriu locuit de Români al Ungariei. Pe aceste teritorii lo‑
cuiesc însă şi alte neamuri, cu alte însuşiri şi alte tradiţii. Noi nu voim să răpim in‑
dividualitatea etnică, nici fiinţa naţională a acestor neamuri. Noi nu vroim (sic!)  să 
răpim limba nimănui, ci vrem ca fiecare om să aleagă liber limba şi credinţa în care 
vrea să trăiască atât în viaţa lui particulară, cât şi în legătură cu viaţa de stat. Noi nu 
vrem să verse nimenea lacrimile pe cari le‑am vărsat noi atâtea veacuri şi nu voim 
să sugem puterea nimănui, aşa cum a fost suptă a noastră veacuri de‑a rândul […].” 
Fragment din discursul rostit de Iuliu Maniu la Alba Iulia.

În acest context al implicării și al viziunii lui Iuliu Maniu în ceea ce privește 
evenimentul Marii Uniri, propunerea avocatului Vasile Gil, ca Declarația de Unire 
să pornească dintr‑o localitate simbol prin prisma faptului de a fi trăit acolo Iuliu 
Maniu, nu este deloc întâmplătoare și este cu atât mai prețioasă cu cât vine într‑un 
moment de o însemnătate aparte, la 100 de ani de când Iuliu Maniu rostea acele 
cuvinte la Alba Iulia. Bădăcinul duce mai departe, prin urmașii săi, o lecție a asumă‑
rii, a dragostei de neam, a credinței și a speranței într‑un vis comun. În acest sens, 
parohul Cristian Borz din Bădăcin, precizează că:

„Documentul semnat de noi nu are niciun fel de încărcătura juridică, el este 
pur și simplu un act de solidaritate cu cele peste 60 de primării din Republica 
Moldova care au semnat deja Declarația de Unire cu România. Ne dorim să săr‑
bătorim împreună cu frații de peste Prut Anul Centenarului, acesta fiind motiv 
de sărbătoare a românilor de pretutindeni. Pentru noi, cei din Bădăcin, semnarea 
acestui act are o încărcătură cu atât mai mare cu cât Iuliu Maniu și‑a dorit ca toți 
românii să trăiască într‑o Românie întregită. Aici e locul unde Iuliu Maniu obișnu‑
ia să se retragă și să se întâlnească cu ceilalți artizani, pentru a pune la cale făptuirea 
Marii Uniri”.

4 martie 2018
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Pildă despre onoare

„Părinte, nici nu știți cât mă bucur că mobilierul ajunge din nou în 
casă la Gyula Bacsi (n.r. Iuliu Maniu)”.

Nepotul tâmplarului maghiar care a confecți‑
onat două vitrine  ce au aparținut familiei Maniu a 
decedat în această lună, la vârsta de peste 90 de ani, în 
Șimleu Silvaniei, locul în care a și păstrat obiectele de 
mobilier la rugămintea surorii lui Iuliu Maniu, sora 
Cecilia. Cele două vitrine cu sticlă sablată de foarte 
bună calitate, dar și cu blat de marmură au ajuns din 
casa de la Bădăcin în casa în  care, după arestarea lui 
Iuliu Maniu, sora Cecilia se afla în domiciliu forțat, 
o casă ce se afla pe actuala stradă Simion Bărnuțiu 
din Șimleu.  Sora Cecilia primește vizita tâmplarului 
însoțit de nepotul său și îl roagă să ia mobilierul din 
lemn de cireș pe care l‑a confecționat și să îl păstreze 
pentru a nu fi furat sau degradat. În tot acest timp, 
nepotul asistă la discuția dintre sora lui Iuliu Maniu 
și bunicul său și decid să ducă mobilierul la Șimleu 
Silvaniei unde îl păstrează în condiții foarte bune.

„Nu pot s-o vând pentru că ea a fost plătită o dată!”

În anii 90, bătrânelul primește vizita unui cumpărător care i‑a oferit suma de 
2.500 de mărci în schimbul mobilierul, iar acesta i‑a spus: „Nu pot s‑o vând pentru 
că ea a fost plătită o dată” , referindu‑se  la familia Maniu care a comandat și a plătit 
cele două vitrine.

Mobilierul are în partea de sus o oglindă ce se folosea mai demult pentru ilu‑
minarea încăperii prin așezarea unei lumânări în fața oglinzii care amplifica lumina 
flacărei.

Prin anul 2.000, bătrânelul a încercat să doneze Parohiei Romano‑Catolice 
din Șimleu acest mobilier, dar  preotul i‑a cerut să‑l vândă și să doneze banii, dar 
bătrânelul, pentru a doua oară găsește un singur răspuns: „Nu pot s-o vând pen‑
tru că ea a fost plătită o dată!”

În luna septembrie anul trecut, parohul Cristian Borz a fost contactat de un 
șimleuan și i s‑a adus la cunoștință faptul că cineva deține mobilier din Casa Maniu 
și dorește să‑l doneze. În scurtă vreme s‑a întâlnit cu bătrânelul care i‑a povestit 
istoria mobilierului și în aceeași zi, cele două vitrine și‑au găsit drum de întoarcere 
spre Bădăcin. Cuvintele pline de bucurie ale bătrânelului, la acel moment, au fost: 
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„Părinte, nici nu știți cât mă bucur că mobilierul ajunge din nou în casă la Gyula Bacsi”, așa 
cum îi spuneau, maghiari fiind,  lui Iuliu Maniu.

Indiciul care a verificat ipoteza parohului că acelea ar putea fi obiecte de mo‑
bilier neautentice a fost blatul de marmură, o marmură identică celei găsite pe o 
masă ce se afla în Casa Maniu. Uneia dintre cele două vitrine îi lipsește acea placă 
de marmură pentru că, după cum i‑a mărturisit bătrânelul, cu strângere de inimă, 
părintelui Borz, tatăl său a folosit marmura pentru a confecționa o cruce de mor‑
mânt mamei sale.

Așadar, periplul celor două vitrine s‑a încheiat cu bine în luna septembrie a 
anului trecut, iar în prezent, cele două vitrine se află în Muzeul provizoriu orga‑
nizat la demisolul Bisericii Greco‑Catolice din Bădăcin.  După ce lucrările la Casa 
Memorială „Iuliu Maniu” vor fi finalizate, aceste obiecte se vor întoarce acolo de 
unde au plecat în urmă cu zeci de ani.

1 iunie 2018



Un covor din casa Maniu a fost 
trimis la Bădăcin de pe patul de 

moarte
Încercările trecutului generează azi povești de izbândă în care protagoniștii 

sunt oameni simpli care schimbă lumea, și poate ar fi o simplă expunere de basm 
dacă nu am vedea și mărturii concrete ale faptelor ce imprimă valoarea de pildă. La 
100 de ani de la cea mai importantă realizare a lui Iuliu Maniu, Marea Unire, eco‑
urile realizărilor lui și a modului în care s‑a raportat la țară și la români, strălucesc 
în culori vibrante și transmit la unison un mesaj de bărbăție politică și asumare, 
șlefuind în negura timpului comportamente ce trebuie prinse în cui și prezentate 
celor care au interesul de a vizita povestea Casei și a familiei Maniu.

E și cazul unui suflet frumos din Baia Mare, un bătrânel care pe patul de 
moarte, după ultima împărtășanie l‑a rugat pe preotul care‑l pregătea de un nou 
drum să ia legătura cu cine trebuie pentru ca un obiect din casa lui Iuliu Maniu 
de la Bădăcin să‑și afle drumul înapoi spre casă. Pe scurt, așa se prezintă povestea 
covorului ce a aparținut familiei Maniu, un covor vechi, din perioada interbelică, 
ce azi se află în muzeul provizoriu amenajat la demisolul Bisericii Greco‑Catolice 
din Bădăcin.

Covorul stă în acest muzeu de mai bine de 8 ani, iar pelerinajul său neobosit 
se va opri la locul de unde a plecat în urmă cu jumătate de secol, casa din Dealul 



Ioana Gale / Anuarul presei sălăjene 2018 • 53

Țarinei. Vitregia timpurilor apuse a impus o formă de „exil”  nevinovatelor obiecte 
ce i‑au aparținut lui Iuliu Maniu.

Nu este, din păcate, un caz singular de obiecte înstrăinate, însă acest caz este 
unul fericit, o poveste cu un final în care binele învinge răul, așa ca în basme, pen‑
tru că subiectul își țese singur povestea, o poveste albăstruie.

Facerea  de bine are un preț mare, de multe ori, ce se monetizează în suferin‑
țe, Iuliu Maniu ar putea depune mărturie în acest sens, dar iată că pilda lui nu a fost 
în zadar, au existat și încă mai există oameni care simt chemarea sufletului față de 
memoria marelui nostru înaintaș, Iuliu Maniu, și contribuie la întregirea poveștii 
despre casa și activitatea lui.

2 iulie 2018
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Interviu cu Elena Mîndru, 
prezentă la Zalău în cadrul unui 
turneu de Jazz susținut în anul 

Centenar

Elena Mîndru și Orchestra Română de Tineret au sărbătorit alături de zălău‑
ani, și  nu numai, anul Centenar, cu un turneu inedit de Jazz simfonic ce a umplut 
Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău vineri, 7 septembrie, cu iubitori de mu‑
zică de calitate. Mai mult decât atât, artista Elena Mîndru ne‑a împărtășit modul în 
care a simțit publicul în seara concertului, în cadrul unui scurt interviu acordat la 
finalul momentului muzical, chiar pe scena evenimentului.

 
Ioana Gale: Cu ce gând ați venit azi la Zalău și cum ați simțit publicul de aici?
 
Elena Mîndru: La Zalău a fost excelent, a fost incendiar, ne bucurăm că am 

reușit să venim cu o orchestră atât de mare și de numeroasă pe această scenă. Am 
mai fost în formulă mult mai restrânsă cu formația mea și e total altfel sentimentul 
când venim cu o orchestră întreagă alături de noi.

 
I.G.: Dacă ar fi să o înțelegem pe artista Elena Mîndru printr-o singură notă muzicală, 

care ar fi aceea? De ce?
 
E.M.: Fa#. E o notă foarte prezentă în muzica mea. Cred că e o notă între 

bucuros și melancolic, un fel de echilibru și chiar jumătatea octavei, dacă ar fi să o 
luăm așa. 
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I.G.: Care e amprenta pe care o lași acestui gel muzical (Jazz)? 
 
E.M.: Aș vrea să cred că ceea ce e în sufletul meu e ceea ce las asupra muzicii 

pe care  o cântăm pe scenă. 
 
I.G.: Care e mesajul care merge mai departe în acest an Centenar dat fiind faptul că 

turneul vostru însumează trei genuri muzicale: muzica clasică, elemente de folclor și Jazz?
 
E.M.: Mesajul nu vine neapărat din combinația celor trei genuri. Ceea ce am 

vrut să spunem prin combinația lor este faptul că muzica este universală indiferent 
de gen și că lucrurile funcționează împreună. Trebuie doar să fie o perspectivă po‑
trivită, la fel și cu Centenarul și Independența României, modul în care o sărbăto‑
rim și modul în care vrem să vedeam acești 100 de ani. 

 
I.G.: Cum am putea înțelege sau cum ai putea traduce contribuția fiecărui membru al 

orchestrei?
 
E.M.: Este necesară fiecare contribuție și fiecare răsuflare contribuie la totalul 

pe care îl producem noi în fiecare concert.
 
I.G.: Care sunt, dacă sunt, limitele exprimării artistice?
 
E.M.: Categoric, nu sunt limite! Exprimarea artistică merge dincolo de orice 

limite și mi se pare că asta înseamnă artă, a merge dincolo de limite.
 
I.G.: Care sunt diferențele, dacă ele există, între modul în care percepe această muzică 

publicul străin și cel autohton?
 
E.M.: Depinde foarte mult de piese, depinde de lucrări, depinde de limba 

în care cântăm. De exemplu, piesele în limba română sunt mai bine înțelese în 
România, în străinătate sunt înțelese foarte frumos, însă nu neapărat prin text, cât 
prin muzica în sine, iar cu piesele în limba engleză, spre exemplu, poate se întâmplă 
invers, publicul străin percepe mai bine textul, iar aici, lumea percepe mai degrabă 
muzica. 

 
I.G.: Un mesaj de final, un gând pentru viitor?
 
E.M.: Să fiți prezenți la cât mai multe concerte live, să susțineți muzi-

ca, cultura și să nu uitați că suntem fericiți, că am reușit să fim 100 de ani 
independenți! 

 21 noiembrie 2018
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Szilágyságjózsa LászLó
Szilágyság

A kanadai magyarság

A Perecseni Hagymafesztivál fő támogatója a Kanadai Magyar 
Kulturális Tanács. Alelnöke, Balla Sándor eljött a rendezvényre, őt 

kérdeztük a kanadai magyarságról.

– Kanadában 332.000 magyar él, negyven százaléka Ontario tartományban. 
Ez a kanadai lakosság mintegy 1 százalékát jelenti. Az `56‑os emigráció tartotta 
fent leginkább a magyar kultúrát és hagyományokat a mai napig. Sajnos ebből a 
generációból már kevesen élnek, kiöregedtek, kevesebben vesznek részt a ren‑
dezvényeinken, a szervezésben, de szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert 
a nyolcvanas‑kilencvenes évek elején Magyarországról, Erdélyből, Délvidékről 
és Felvidékről sokan kivándoroltak, átveszik a munka nagy részét. Sok a fiatal és 
a gyerek. Torontóban két hétvégi magyar iskola működik (a Szt. Erzsébet és az 
Arany János), a torontói Magyar Kultúrközpontban minden nemzeti ünnep mél‑
tó megünneplésre kerül valamint  nagyon sok más kulturális, hagyományörző 
rendezvényre kerűl sor. Ez nem csak a Torontóban, hanem a kanadai diaszpóra 
más magyar házzal, magyar templommal rendelkező településén is így történik.

– Hogyan került a Kanadai Magyar Kulturális Tanács kapcsolatba 
Perecsennel?

– Én magam is perecseni vagyok, itt kezdtem óvodába járni, később az ál‑
talános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem. Szilágysomlyón jártam a szak‑
középiskolába és középiskolába, majd kikerültem Kanadába 19 évesen, ott végez‑
tem el az építésvezetői főiskolát, és közel harminc éve élek ott. Most építészet a fő 
foglalkozásom, és a kulturális tanács alelnöke, és a Kanadai Magyar Vállalkozók 
Szövetségének elnöke is vagyok. Tehát összeköttetésben vagyok a diaszpórában 
élő magyarsággal. Szerintem kötelességem támogatni az itthonmaradt magyar‑
ságot nem csak anyagi téren, hanem kulturális területen, ahol erre szükség van. 
Gyakran látogatok haza, szüleim és két testvérem itt élnek. Minden alkalommal 
gyorsabban ver a szívem, amikor Szilágyperecsen határát átlépem. Egymondattal, 
nagyon szeretem szülőfalum, nagyon szép a szülőfalum és nagyon tisztelem az 
itt élő embereket.

Extras: Interviu cu Balla Sándor, vicepeședintele Asociației Culturale 
Maghiare din Canada. Născut în Pericei, la vârsta de 19 ani a ajuns în Canada, 
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unde a terminat facultatea, în prezent intreprinzător în domeniul construcțiilor. În 
Canada trăiesc 332.000 maghiari, organizați în asociații, în Toronto funcționează 
două școli maghiare în fiecare sfârșit de săptămână.

14 septembrie 2018.



Szilágycseh korai múltja

Hegyi Géza történészt, az Erdélyi Múzeum-Egyesület munkatársa 
a Tövisháti Napok alkalmaával Szilágycseh legkorábbi történetét, 

eseményeit vázolta. Előadása elején meglepődéssel jelentette ki, hogy 
még Kolozsváron sem volt alkalma ilyen népes és érdeklődő közönség 
előtt történelmi előadást tartani. Ez is jelzi az itteni magyarság élénk 

érdeklődését gyökerei iránt.

Szilágycsehi vonatkozásban a középkori források már hiányoznak a Szilágy 
megyei levéltárból, ezeket többnyire Petri Mór monográfiájából ismerjük. A le‑
véltárban például a város kiváltságleveleit csak a 19. századi  másolatokból ismer‑
hetjük. Legfontosabb forrás a Wesselényi család levéltára, amely a megörökölt 
Jakcs család levéltárát is magába foglalja, ezt Budapesten őrzik. A másik forrás a 
gyulai Kuun család Kolozsváron található levéltára. Fontos forrás a Szilágyság és a 
Wesselényi család (14–17. század). Kv. 2013. – Tanulmánykötet, benne a Szilágyság 
birtokviszonyairól, a Drágfi család történetéről, a térség gazdasági viszonyairól, 
stb. Fontos a Gyulaffy család levéltári anyaga is. A település története többnyire 
a birtokosaik levéltáraiból, tulajdonjogi és gazdasági feljegyzéseiből ismerhetjük.

Szilágycseh a Tövishát és a Bükkalja határán, a Szilágy folyó völgyében fek‑
szik, viszonylag kedvező helyzetben („vásárvonal”). Első írásos említése 1343‑ból 
való, ekkor Kővárhoz kapcsolódik, amelyhez csatolt települése volt. Kővár Észak‑
keletre messzebb fekvő uradalom volt, ettől csak 1569‑re önállósul uradalma, 
története elszakadt a Kővárétól.

A térség korai történetéről a helynevek árulkodnak. 7‑10. sz.: jelentős szláv 
népesség a Szilágyságban. Régészeti leletek között a szilágynagyfalusi kurgánok 
(csontvázas temetkezés) jelentősek, illetve a helynevek, folyónév: Kraszna (szép 
vörös), helységnevek: Kirva (görbe), Debren (szakadékos), Bábca (öregasszony), 
Völcsök (farkas), Dabjon, Várca, Mutos, Vicsa (személynevekből). A honfog‑
lalásról idézett Anonymus krónikája nem hiteles, inkább regényes, de említi a 
Szilágyságot. 10. század vége ‑11. században a magyarság megszállja az Érmelléket 
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és a Tövishátat. Személynévből képzett, egyszerű helynevek: Balla, Erked, Baksa, 
Ad (Diósad), Doba, Mon, Menyő, Lele, kisnemesi vidék ahol tömegesen fordul‑
nak elő a valószínűleg 11. sz‑i közszabadok utódai. Cseh neve korai cseh vendég‑
telepesek településére utal. Névformák: Chehy (1343, 1405, 1480k, 1491).

Drág és Balk máramarosi román vajdák és testvéreik már 1378‑ban megkap‑
ják Kővár várát és uradalmát (benne vsz. Csehet is). Csak az 1405. évi megerősí‑
tés maradt fenn, felsorolják a várhoz tartozó birtokokat, a magyar birtokok közt 
szerepel Cseh (a két család később teljesen elmagyarosodott). A Kusalyi Jakcs fiai 
adományul kapják Aranyos várát és uradalmát (1387), a két birtok tartozékai egy‑
másba ékelődnek, ez később állandó viszály forrása. 1450 körül változik a két csa‑
lád politikai súlya: a Jakcsok többé nem jutnak bárói tisztséghez, a Drágfiak kar‑
rierje viszont felível. 1565‑ben az erdélyiek és a törökök visszafoglalják Erdődöt 
és Szilágycsehet felgyújtják, 1570‑ben a Speyeri béke értelmében Közép‑Szolnok 
megyét visszacsatolják Erdélyhez az itteni várakkal, köztük Szilágycsehhel. Ezt II. 
János már 1569.III‑én rátóti Gyulaffy Lászlónak adta. Az udvarházat 1566‑ban 
említik, a várat Drágfi János építtette 1526 előtt, első biztos említése 1533‑ból 
való, 1570‑ben már romos. 1560‑ra külön uradalom központja lesz, a kővári ura‑
dalom Szamostól nyugatra eső része önállósul.

Kiváltságait Csaknem valamennyit a Drágfiak járják ki, báróságuk idején: 
1468.IV.11, Mátyás király vásártartási engedélye, Drágfi Bertalan kérésére, évi vá‑
sár (sokadalom): Szt. Lukács ev. napja (X.18) és Szt. Barnabás ap. napja (VI.11), 
hetivásár: hétfő; 1523.VII.25, II. Lajos kir. adómentességet ad, Drágfi János te‑
mesi ispán, tárnokmester kérésére, megerősíti I. János király (1531.VII.6), majd 
Báthori István fejedelem (1578.VII.13), eszerint mentesség a kamarahaszna, ha‑
diadó (subsidium), más rendes és rendkívüli (állami) adók alól, 1525‑ben Drágfi 
János már vámmentességről is tud; 1659.II.8: Barcsai Ákos fejedelem pallosjogot 
adományoz (elfoghatják és elítélhetik a gonosztevőket) – korábban ehhez csak a 
megyei és állami hatóságoknak volt joga. Mind gyakrabban mezővárosként (oppi-
dum) említik.

Lakossága a 19. század középig túlnyomórészt magyar. 1405, 1461: poss. 
Hungaricalis; 1570‑ben Hungari-ként emlegetik, a nyilvántartások szerint lelkészei ka‑
tolikusok, majd reformátusok, bírói, jobbágyterhek (tized)jegyzéke, jobbágyne‑
vek, dűlőnevek szerint is. Első népszámlálás (1785) szerint Szilágycseh lakossága 
1282 fő (9 római katolikus, 1206 református, 4 evangélikus, 60 görög katolikus, 3 
izraelita. Nemzetiség szerint 1215 magyar, 60 román. Az 1850‑es hivatalos nép‑
számlálási adatok szerint 1845 lakosból 1680 volt magyar és 33 román. 1992‑ben 
volt a legnagyobb lakossága: 6160, ebből 2245 vallotta magát románnak, és 3774 
magyarnak. A népszámlálás 2011‑es hivatalos adatai szerint a hozzátartozó tele‑
pülésekkel együtt (Oláhhorvát, Mútos, Szilágynádasd, Völcsök) 7214 lakosa van 
(3136 román, 3564 magyar).
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 Cu ocazia zilelor Tövishát din Cehu Silvaniei, istoricul Hegyi Géza a pre‑
zentat istoria oraşului din evul mediu. Prima mențiune scrisă datează din 1343, ca 
moșie a cetății Kővár, până în 1569. Inițial era domeniul familiilor Drag și Balc, 
familii române din Maramureș, ulterior maghiarizați (Drágfi). În 1468 a primit de 
la Matei Corvinul dreptul de a ține târguri. După 1569 a fost donat lui Gyulaffy 
László. În 1785 a avut o populație de 1282 persoane, acum unitatea administrativă 
are o populație de 7.214 persoane, din care 3.564 sunt maghiari.

7 septembrie 2018.



Az EMKE-ház 25 éves évfordulója

„A zilahi EMKE nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket 
és meghívottainkat. Születésnapi megemlékezés a mai találkozónk, hiszen 25 
éve nyitotta meg kapuját es a ház, ahol anyanyelvünkön élhetünk, és élhet-

jük a magyar kultúra szellemi hagyományait
Az eltelt negyedszázad sok emléket hordoz, örömöt és szomorúságot 

egyaránt. De nem csak emlékezni, múltat idézni szeretnénk, henam remény-
kedni is, hogy az EMKE-ház 50 éves évfordulóját is les kinek, és lesz ki 

megtartsa.”

Ezekkel a szavakkal vezettebe az ünnepséget Gombos Gyöngyi az ünne‑
pséget, amely Tóth Enikő tanitványainak műsorával kezdődött. Az ünnepségen 
részt vett Seres Dénes képviselő, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének el‑
nöke, Szilágyi Róbert‑István, a megyei tanács alelnöke és Fazakas Miklós, Zilah 
alpolgármestere.

Az EMKE országos elnöke, dr. Széman Péter köszöntötte a zilahi szerveze‑
tet, és elnökének, Lakóné Hegyi Évának átadta az országos szervezet emlékpla‑
kettjét, az EMKE címerének kicsinyített változatát.

A továbbiakban az EMKE  megalakulásának körülményeiről, és a zilahi 
szervezet történetéről tartott előadást Lakóné Hegy Éva, Gáspár Attila és Széman 
Péter. 
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Az EMKE első 25 éve

Az évforduló alkalmával nagy méretű emlékkönyvet adtak ki, amely mint‑
egy 600 oldalon részletezi a közművelődési egyesület negyedszázados történetét, 
megalakulásának körülményeit.

A kiegyezés utáni evekben, már előtte is egyre erősödtek különböző nem‑
zetiségi mozgalmak. A pánszláv mozgalomban 1877‑78‑ban alapvető stratégiai 
fonottosságúnak tekintették a romániai ortodox egyházat, amelynek hivavatalos 
nyelve az ószláv volt, és ciril betűkkel írtak.

A román nemzeti törekvésekre pozitívan hatott az elmélet és a támogatás. 
Erre a támogatásra 1861‑ben magalakult az ASTRA Nagyszebeneben, hivatalos 
elnevezése: „Asociatia Transilvana pentru literatura romana si culrura poporului 
roman”.

Később, szintén Nagyszbenben megalakul az román érdekeket támogató  
Albina bank 1872‑ben. A bank fő célja a román törekvések támogatása.

A pánszláv és a pángermán törekvésekre viszonylag későn reagált a magyar 
értelmiség. 1884 decemberében a magyar nemesség és a tehetősebb polgárság 
bizottságot hozott létre egy magyar közművelődési egyesület létrehozására, alap‑
szabályzatának kidolgozására. Ezt követően Kolozsvárra hívták össze az alakuló 
gyűlést.

Az 1885 április 13‑i alakuló és tisztújító közgyűlést a kolozsvári Vigadóban 
tartották. Szilágy megyét Zilahról Kerekes József királyi főtanfelügyelő, 
Szilágysomlyórol pedig Nagy László református esperes képviselte.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület létrehozója az erdélyi polgár‑
ság és nemesség együttműködésének köszönhető. Célja a magyar nyelv és nem‑
zeti öntudat főleg Erdély szórványközösségeiben. Az alapszabúlyzat szerint céljai 
között volt a magyar nyelv és nemzeti öntudat ápolása, kulturális intézmények 
létesítése, főleg a szórványmagyarságban: kisdedóvók, népiskolák, könyvtárak, 
kórusok, stb. alapítása, alfabetizálás, és a magyar nyelv terjesztése. Ugyanakkor 
kiemelt figyelmet fordítottak a magyar vállalkozások segítésére.

Az EMKE Szilágy megyei Szilágy vármegyei működéséről a 25 éves em‑
lékkönyv – amelyet Pákei Sándor József, az EMKE akkori titkára írt –, és amely  
részletesen beszámol az első 25 év eseményeiről:

„A választmány székhelye Szilágysomlyó volt, 1887. április 11‑én alakult, 
miután a megyei központján, Zilahon székelő Szilágy Vármegyei Wesselényi 
Egyesülettel az összeolvadás nem sikerült s ennek alapján Nagy László szilágy‑
somlyói református esperes a központ felkérésére ugyanazon évi január 14‑ére 
Szilágysomlyóra értekezletre hívta egybe az EMKE mindazon tagjait, akik a vá‑
lasztmány felállításának szükségét érezték.

Az évkönyv szerint: „Az értekezlet alakulása: 1 örökös,  12 alapító, 86 ren‑
des és 16 pártfogó, összesen 115 taggal, kiknek száma nemsokára 2 alapító, 46 
rendes és 3 pártoló taggal szaporodott. Elnök Bánffy György báró, alelnök Nagy 
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László és Győrffy Pál báró; jegyzők: Hulimka Sándor és Vischán Elek; pénztáros: 
Bartha Iván; ellenőr: Ajtay Endre doktor. Választmányi tagok száma 12. Az alaku‑
lási évben 33 K 20 ft jövedelmező multtság rendetetett. E fiókválsztány trületén 
állíttatott fel a Wesselényi Egyesületttel egyetértőleg az első EMKE‑ óvó‑iskola, 
az ördögkúti (Treznea) , mely pontnak kiszemelését egyik első közéleti férfiú 
levele eléggé nem dícsérhető gondolatnak nevezte. A Szilágy vármegyei választ‑
mány 1886‑ban ezt jegyezte: „ígéretét vesszük az egyházi főhatóságnak, hogy az 
ördögkúti EMKE óvoda‑iskola létesítésével szemben ugyanott ref. körlelkészetet 
alapít.”

A választmány kezdettől fogva összekötő kapcsolatnak tekintette magát a 
központ és a megyei egyesületek között.

1888‑ban, 1889‑ben és 1890. március 15‑én az EMKE javára ünnepélyt 
rendezett, mely jó hatással volt a Nemzeti érzület és a hazafias szellem ébren‑
tartására is. 1889‑ben Kossuth Lajos napi ünnepet is ül. Az előbbi év augusz‑
tus 20‑i brassói ünnepi közgyűlésen az elnök és első alelnök által képviseltette 
magát. Kiosztott 50 perselyt. 1890‑től 1893‑ig titkár Hegedűs Sándor, jelenleg 
Szilágysomlyó főjegyzője és a „Szilágyi újság” szerkesztője.

Az elnök váratlan korai halálával és első alelnök lemondásával, 1892 február 
havában elnökké Györffy Pál br., az eddigi második alelnök választatott, aki már‑
cius és április havában két választmányi ülést tart s a szintén lemondott pénztáros 
helyébe Vargha Gyula krasznai lakos, rendes tagot kéri fel. A tagokat felszólítják; 
9 rendes és 1 pártoló tagot gyűjtenek s 15 perselyből 82 K 86 f‑t szállítanak be.

1893. február hó 2‑án Szilágysomlyón igen sikerült művészestélyt rendez‑
nek, melyen Gáspár Ferenc dr., m. kir. honvéd ezredorvos, a híres világkörüli 
utazó tartott felolvasást. Nagy László esperes, Hegedűs Sándor és Csák Alajos 
dr., később a minorita rend tartományi főnöke „Eleven Hírlapot” szerkesztenek, 
amely eredeti ötlettel dicsekedhetett, amennyiben telefon útján megszólaltatta 
(természetesen bájos léánykák által a színpadról) Ábrányi Emilt, Ágai Adolfot, 
Jakab Ödönt, Neményi Ambrust, Sándor Józsefet és másokat. Bánffy György 
báró, a jeles zongoraművész cigányzene kíséret mellett magyar darabokat játszott 
frenetikus hatás mellett. Bevétel: 325 K 56 f.

1905‑ben Györffy Pál báró elnök is elhalálozva, azóta e megyei választ‑
mány tagdíjait is a központ szedi be. Szilágy után már egyfelöl Szatmár, másfelöl 
Máramaros következik, hol az előbbiben a Széchenyi társulat, az utóbbiban a 
Máramaros megyei közművelődési egyesület munkál, és így erre felé az EMKE 
fiókválasztmánya megszűnik.”

A szórványiskolák támogatásáról a kötetben így írnak:
„A benedekfalvi áll. Iskola L. 529… m. 112, o. 415; r. kat 15, gr.kath. 417, 

ref. 77. Az 1900‑ban létesült 1 tanerős, és jelenleg 70 feljáró növendékkel ren‑
delkező iskola szűk volt a magyar és oláh tankötelesek befogadására, ezért rende‑
sen ki kellett hagyni a növendékek szinte felét. Az iskola kibővítésére miután az 
egymás utáni évek alatt árvíz, majd jég és dér tette tönkre a lakosokat, az EMKE 
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1903‑ban 1000 K‑át adományozott, a kir. kincstár pedig 4000 K törlesztő köl‑
csönnel segített. Eként az építés a lakosság egyértelmű csatlakozásával azon az 
őszön végbement.”

Trianon után egyre nehezebb körülmények között élt, azaz tengődött to‑
vább, mert a román kormányoknak az volt a céljuk, hogy ellehetetlenítsék mű‑
ködését. A történelmi magyar egyházak viszont tőlük telhetően minden téren 
és minden tehetségükkel támogatták tevékenységét.  A két világháború közötti 
időszakban százezrek bujdostak el Erdélyből, hátra hagyva ősi fészküket, vagyo‑
nukat, hagyományaikat, népüket. Rövid ideig, 1940‑1944 között megért egy vi‑
szonylagos fellendülést, amikor, háborús viszonyok között ugyan, de állami tá‑
mogatással tevékenykedhetett Észak‑Erdélyben. Ennek is hamarosan elérkezett a 
böjtje, mert 1945‑1947 között a Magyar Népi Szövetség látszólagos befolyásának 
árnyékában és annak függelékeként tevékenykedhetett, de már előre látható volt, 
hogy a teljes felszámolás felé irányul sorsa. Ez úgy‑annyira bekövetkezett, hogy 
1989‑ig még nevét kiejteni is veszélyes volt. Ennek ellenére, az igazi népművelők 
nem tagadhatták meg neveltetésüket és tovább folytatták a háttérben értékmen‑
tő tevékenységüket. Így, a diktatúra megszűnése utáni évben újjáalakulhatott a 
szövetség, amely azóta végzi igen fontos munkáját, igaz, nagyon szerény állami 
támogatással. 

A Zilah-városi EMKE igazából 26 éves

Brassóban 1991. április 20‑ra összehívott erdélyi újraalakuló ülés után, má‑
jusban, dr.Kötő József színháztörténész és Dávid Gyula irodalomtörténész rész‑
vételével megalakult a Szilágy megyei EMKE, elnök Simonfi Irén lett, és rö‑
videsen Szilágysomlyóra helyezte át székhelyét. Utána dr. Széman Péter lett a 
„magyar‑ház” vezetője, jelenleg ő az országos EMKE elnöke. 

Egy évvel később Gáspár Attila kezdeményezésére, a zilahi Nagytemplom 
imatermében, 1992. június 23‑án összehívott helyi közművelődéssel foglalkozó 
tanárok, művészek, értelmiségiek részvételével megalakult a Zilah‑városi szerve‑
zet. Igen számos és lelkes résztvevője volt az alakuló ülésnek, mivel 17:00 órától 
kóruspróbája volt a Szegedi Kis István ifjúsági kórusnak, közülük sokan vissza‑
maradtak az alakuló közgyűlésre, amely 18:00 órától kezdődött. A Szilágyság c. 
hetilap így számolt be az eseményről: „Tisztázatlan kérdések megoldásáig határo‑
zat született arról, hogy megalakul a Zilahi EMKE. A nevezett városi művelődé‑
si szervezet elnökéül választották meg Szabó Vilmos képzőművészt; alelnökök: 
Lakó Éva ny. muzeológus és Kui János tanár, titkár Bajusz István muzeológus.”

Ezután pályázták meg  Gáspár Attila kezdeményezésére a Kraszna‑utca 
55.szám alatti Rózsa ház megvásárlásához szükséges összeget, amit az akko‑
ri államtitkár, (hajdani kolozsvári diáktársunk) Bálint Pataki József, az Illyés 
Alapítvány gondnoka jóváhagyott és rövidesen, az ugyancsak kolozsvári illető‑
ségű Pillich László közreműködésével meg is valósítottunk. (Pillich maguknak, 
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azaz a Heltai Alapítványnak akarta megszerezni az ingatlant, úgy gondolván, hogy 
nem látok át a szitán. Szívesen engedtem az „alegységi‑besorolásnak”, tudván 
azt, hogy Kolozsvár könnyebben fog pénzalapokhoz jutni a működtetéshez, mint 
Zilah, ahol csak egy maréknyi lelkes értelmiségi harcolt az ügyért. És bejött a 
számításom… A ház azóta is működik, de már rég levált a Heltai könyvtárról.) 
Így 1993‑ban tudtuk megvásárolni a Kraszna utcai ingatlant, amely azóta néhány 
átalakuláson is átesett, és sikeresen tölti be szerepét a mai napig. Az események 
folytatásaként segítettük a Szilágycsehi Magyar Ház megvásárlását. Közösen 
pályáztunk, lobbiztunk, lebonyolítottuk a formaságokat, ideiglenesen a Zilahi 
EMKE tulajdonába került az ingatlan, de az első kedvező alkalommal átírattuk a 
szilágycsehi magyarokra. Azóta minden évben több közművelődési eseményt is 
szervezünk az EMKE égisze alatt. Legutóbb Tasnádszarvadon emlékeztünk meg 
Petri Mór születésének 155‑ik évfordulójáról, ahol dr. Széman Péter, az EMKE 
országos elnöke tartott beszédet, a tudományos előadásokat László László, Kovács 
Kuruc János, dr.Bajusz István, vitéz Bikfalvi György helyi lakos tartották a refor‑
mátus templomban, istentisztelet keretében, melyen alulírott és Szabó Attila ci‑
terán kisérték az énekeket és az eseményt lezáró himnuszt. Ezután a résztvevők 
megkoszorúzták a torony alatti bejáratnál elhelyezett emléktáblát.

Lakóné Hegyi Éva beszámolt a rendezvényekről, a nyugdíjasok klubjának 
működéséről, a mintegy 15.000 kötetes könyvtárról, és az évente megírt és nyer‑
tes pályázatokról. Évente szerény összegeket kaptak az RMDSZ Communitas 
Alapítványtól és az Illyés Gyula, majd a Bethlen Gábor Alapítványtól.

A történeti áttekintést, megemlékezést időnként diákok műsora szakította 
meg, a végén pedig a 84‑es számú Fábián Béla cserkészcsapat előadása zárta.

Meglepetésként a résztvevők emlékfüzetet kaptak, amelyet erre az évfordu‑
lóra szerkesztett az EMKE zilahi szervezete.

Istoria Asociației Culturale Maghiare din Transilvania, fondată în 1885, cu 
ocazia aniversării a 25 de ani de la inaugurarea casei EMKE de pe strada Crasnei. 
Istoria acestei asociații a fost prezentată de muzeografa Lakóné Hegyi Éva, Gáspár 
Attila și dr. Száman Péter, președintele organizației transilvănene. Prima preșe‑
dinție a fost constituită la Șimleu Silvaniei și a finanțat funcționarea grădiniței din 
Treznea. Acum organizația din Zalău are o bibliotecă de 20.000 de volume.

28 septembrie 2018.
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„Am un vis”* – într-o bună 
zi, românii şi maghiarii se vor 
cunoaşte mai bine şi se vor 

respecta, cum se cuvine între 
vecini (VI)

Am un vis, anume că, într-o bună zi, românii şi maghiarii se vor cunoaşte mai bine şi 
se vor respecta, cum se cuvine între vecini – pentru că, în contrast cu aparenţele, sunt mult mai 
multe lucruri care ne leagă. Doar să vrem să facem paşi de apropiere, doar să vrem să ne ascul-
tăm, doar să vrem să ne înţelegem. „Sine ira et studio.” (Tacit) 

Premise: 
Relaţiile româno‑maghiare în Anul Centenarului sunt destul de tensionate. 

Sper ca, prin aceste rânduri, să nu sap şanţuri între români şi maghiari, ci poate să 
ne apropiem. Fiind profesor de istorie cu o anumită experienţă – şi unul care din‑
totdeauna am fost adeptul convieţuirii, cunoaşterii şi respectului reciproc dintre 
români şi maghiari, în Ardeal, în România şi în Europa – consider că nu trebuie să 
tac, ci să spun ce am de spus. Pentru că am un vis…

Unele elemente, fapte şi personaje istorice alimentează tensiunile 
româno-maghiare, deşi ar putea să contribuie la mai multă înţelegere

Trecând în revistă istoria comună, avem câteva puncte care pot reprezenta 
elemente (sau „muniţie”) ale conflictului şi care, în loc să contribuie la mai multă 
înţelegere, ne pun în opoziție în loc să ne apropie. Însă depinde de noi: căutăm 
motive de ceartă şi harţă sau punţi şi paliere comune. (Cine noi? Noi, românii şi 
maghiarii, maghiarii şi românii, aici şi cât de curând.)  

Zalăul şi împrejurimile prin 1918-1919
Întrucât la revista „Caiete Silvane” a devenit o tradiţie ca, anual, un număr să 

fie consacrat Zalăului, m‑am gândit să vedem împreună cum a fost la Zalău şi prin 

LászLó LászLó
Caiete Silvane
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zonă în ultimele luni de război (toamna anului 1918) şi în primul an din noua eră 
„de lume românească”. (În lunile următoare mă voi întoarce la unele teme comune 
româno‑maghiare din secolele anterioare.)

Una dintre cele mai importante surse utilizate de această dată este săptămâna‑
lul „Szilágyság”, care era una din principale surse de informare pentru cei din Zalău 
şi din comitatul Sălajului. (Săptămânalul era în proprietate privată. Însă, în unele 
perioade, funcţiona ca un fel de oficios, care, pe lângă informaţii curente – ştiri, 
evenimente, politică, literatură, economie etc. – mai publica şi actele oficialităţi‑
lor şi unele hotărâri şi comunicate ale autorităţilor oraşului Zalău sau comitatului 
Sălaj. Evident, e vorba de un săptămânal maghiar, care reflecta mai ales viziunea 
maghiarilor. Ca să nu fie o prezentare unilaterală, voi apela şi la anumite surse ro‑
mâneşti disponibile.)   

Am ales această perioadă, deoarece au fost lunile marilor aşteptări, marilor 
speranţe şi a marilor suferinţe ori deziluzii sau chiar eşecuri. (Depinde de „tabără”, 
așa cum se întâmplă în istorie. Nu e cum vrem sau am vrea noi, ci pur şi simplu 
cum a fost. Ce‑i drept, faptele pot fi interpretate, răstălmăcite, dar ele rămân fapte.) 

După mai bine de patru ani de război istovitor şi inutil, toată lumea spera ca, 
odată cu încheierea ostilităţilor europene, să vină anii de pace şi de bunăstare… La 
începutul lunii octombrie aflăm că regimentul nr. 51 (care își avea garnizoana în 
Zalău, tocmai în cazarma care acum serveşte ca sediu al Centrului de Cultură şi 
Artă al Judeţului Sălaj), se pregătea de o mare sărbătoare pentru a doua jumătate 
a lunii: cu cabaret, spectacol muzical şi, la final, un bal. Aflăm şi de faptul că soci‑
etăţile şi asociaţiile de binefacere strâng fonduri pentru nevoiaşi (atât pentru elevi 
săraci, cât şi pentru orfani şi văduve de război.) Însă aproape toţi ar fi avut nevoie 
de ajutor…

Problema cea mai gravă pare să fie răspândirea gripei spaniole: deja şi în Sălaj 
sunt victime şi autorităţile decid ca toate şcolile să fie închise până la sfârşitul lunii (1).  

Editorialul din numărul următor face referiri ample la război, autorul con‑
siderând că e timpul ca, după patru ani de război, să ne gândim şi la pace. Dar 
putem avea şi emoţii, deoarece aliaţii noştri (germanii) sunt epuizaţi. Mai e nevoie 
de un efort final ca să putem obţine o pace favorabilă. (Încă în următoarele două 
săptămâni aceste editoriale sunt pline cu sloganuri şi apeluri, dar se pare că situaţia 
politico‑militară a Puterilor Centrale şi a ţării este cât se poate de dificilă.) Iar din 
cronica de război a lunii septembrie aflăm de faptul că situaţia pe frontul de vest 
este critică, că zilnic sunt debarcaţi în Franţa zece mii de militari americani. Aliaţii 
Austro‑Ungariei, Turcia şi Bulgaria, bat în retragere. Austria a intrat în proces de 
descompunere. Autorul spera că, în Ungaria, să nu se repete fenomenul „austriac”, 
făcând de aceea apel la „unitate naţională”.

Mai putem citi că gripa spaniolă face ravagii nu doar printre copii, ci şi în 
rândurile adulţilor, vacanţa cauzată de epidemia de gripă prelungindu‑se de mai 
multe ori.
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Adunarea generală extraordinară a consiliului orăşenesc Zalău, din 22 octom‑
brie 1918, pe lângă altele, dezbate problema epidemiei, unele chestiuni economice 
şi, cea mai stringentă problemă, majorarea preţului energiei electrice, deoarece pe 
vreme de epidemie oraşul nu poate fi lăsat fără curent electric şi iluminat noaptea.

Pe 1 noiembrie aflăm că, din Budapesta, Consiliul Naţional Maghiar (consti‑
tuit pe 23 octombrie şi venit la putere sub conducerea contelui Károlyi Mihály, în 
data de 31 a lunii), solicită ascultare (faţă de consiliu, ca un nou centru de putere) 
de la toate unităţile militare şi instituţiile de stat. Practic, în aceste ultime zile din 
octombrie, dubla monarhie (Austro‑Ungară) se descompune. 

Datorită lipsei de combustibil, trenurile de călători nu vor fi încălzite decât pe 
vreme de mare ger, unele trenuri care circulau de la Zalău fiind anulate.

Ulterior aflăm că a fost proclamată independenţa Ungariei (faţă de Viena), 
consiliul orăşenesc din Zalău în adunarea extraordinară din 2 noiembrie salutând 
Consiliul Naţional Maghiar (pe cel din Budapesta.) Tot oraşul Zalău a fost decorat 
cu drapele tricolore şi cu drapele roşii. (Chiar şi statuia lui Wessélenyi: baronul 
purtând tricolorul maghiar, iar ţăranul, reprezentant al oamenilor de rând, steagul 
roşu. Culoarea roşie fiind simbolul socialiştilor, care sprijină Guvernul Károlyi, 
Károlyi mai este poreclit „contele roşu”.)  

Sărbătorirea noului guvern în Zalău a pornit pașnic. Însă unii soldaţi, întorşi 
acasă de pe front cu armamentul din dotare, în semn de bucurie, au tras salve de 
focuri. La asemenea gălăgie s‑a adunat multă lume, ulterior mulţimea spărgând 
geamurile la unele case. Peste câteva zile deja, avem informaţii concrete despre 
unele spargeri petrecute şi la Zalău. (Spargerile au fost făcute noaptea şi, în două 
cazuri, au fost sparte casele unor persoane care făceau parte din garda civică, aflate 
în serviciu în oraş.)

În mai multe sate se petrec evenimente nedorite: unele case, chiar parohii 
sunt jefuite şi notarii încep să fie alungaţi de săteni, unii dintre ei chiar bătuţi. 
(Omul de rând vedea în notar pe reprezentantul autorităţii statului.) Depozitele 
de alimente și de alcool sunt împărţite în mod „spontan”, ori sunt pur şi simplu 
jefuite. Pentru a preveni escaladarea evenimentelor nedorite în Zalău, se constituie 
o gardă cetăţenească în paralel cu gardă naţională. (Garda naţională avea armament 
în dotare, patrula noaptea pentru a apăra viaţa şi bunurile locuitorilor.) Procuratura 
din Zalău anunţă că persoanele aflate în arest preventiv şi cele condamnate pentru 
delicte minore au fost lăsate în libertate, cu excepţia elementelor periculoase sau a 
recidiviştilor.  

Se constituie partide politice noi la nivel naţional şi local: Partidul Radical îşi 
face filială şi la Zalău. Pe 3 noiembrie se constituie, mai întâi la Şimleu, filiala locală 
a cadrelor didactice, iar pe 8 noiembrie şi în Zalău. Pe 7 noiembrie se constituie 
Consiliul Naţional (Maghiar) la Şimleu. (Deci toată lumea se organizează, se mo‑
bilizează, intră în acţiune.) 

Pe 8 noiembrie 1918, la nivelul comitatului, se constituie Comitetul pentru 
Siguranţa Publică, menit să restabilească ordinea şi siguranţa publică în toate loca‑
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lităţile comitatului. Din comitet fac parte primarii oraşelor, comandanţii poliției, 
primpretorii plaselor, reprezentanţii consiliilor naţionale şi ai gărzilor civile. Aflăm 
că, în cazul Zalăului şi Şimleului, câte doi membri ai „comitetului românesc” fă‑
ceau parte din CSP, prezidat de comitele suprem. (Este prima menţionare în ziar 
a organizaţiei românilor sălăjeni. Din alte documente păstrate în arhivă avem date 
și rapoarte ale unor primpretori din comitatul Sălajului, despre mişcările sociale şi 
naţionale din aceste luni şi săptămâni, inclusiv despre unele adunări locale unde se 
constituie consilii naţionale româneşti.) 

Pe 10 noiembrie 1918, procurorul regal al comitatului raportează Comitetului 
administrativ din comitatul Sălaj despre evenimentele din ultima perioadă:

„În zilele apropiate, astfel în comitatul Sălaj, ca în general în întreaga ţară, îndeosebi în 
urma apariţiei violente a soldaţilor întorşi acasă, ordinea publică a fost în întregime tulburată. 
Atacurile împotriva vieţii şi averilor oamenilor s-au abătut în aproape fiecare comună, din-
tr-odată şi în aşa măsură, că forţa publică pentru siguranţă existentă la dispoziţie, s-a dovedit 
insuficientă pentru a împiedica delictele ce se repetau zi de zi…” (2).

O altă sursă contemporană şi importantă este Raportul protopopului gre‑
co‑catolic al Almaşului, cu sediul la Sângeorgiu de Meseş, care, într‑o serie de ra‑
poarte înaintate consistoriului (organul bisericesc ierarhic superior), consemnează 
evenimentele şi atmosfera de la sfârşitul anului 1918 şi începutul celui următor. 
Protopopul Vasile Pop a participat la Adunarea de la Alba Iulia, la care, evident, face 
referiri de mai multe ori, dar de data aceasta îl cităm pentru faptul că descrie eveni‑
mentele locale ale anului 1918:

„În întreg ţinutul nostru poporul a fost cu cea mai mare necruţare, însă faţă de notari şi 
primari, - şi cu drept cuvânt, căci aceştia sub război au făcut averi mari pe toate căile…” (3).

Explicaţia protopopului:
„În noiembrie - 20 ian. satele ne-au fost sub terorul mişeilor reîntorşi din Rusia, îndopaţi 

de idei bolşeviste, care nu respectau biserica, s-au purtat ostil şi fără respect faţă de preoţi, ba ne-
cruţând nici inteligenţa, zicând că «jos cu domnii», pământul, vitele, porcii să se împartă până 
şi de la ţăranii mai cu stare... şi ne-am ales cu prădări nespuse” (4).      

De menţionat că data de 11 noiembrie 1918, socotită ca „oficială” în privința 
sfârşitului războiului, nu apare în ziar; e drept, nici în ziarele româneşti. În schimb 
avem alte informaţii în legătură cu alte evenimente decisive pentru viitor.  

Pe 23 noiembrie, soldaţii întorşi de pe front sunt somaţi să predea jandar‑
meriei sau autorităţilor locale armamentul, muniţia şi orice echipamente militare 
aduse cu ei acasă. În caz contrar sunt pasibili de legea penală. Comunicatul anunţa 
iminenţa unor percheziţii la cei bănuiţi, iar cei care, având asemenea informaţii, 
nu le comunică autorităţilor, vor fi traşi la răspundere sub acuzaţia de complicitate.

Pe 29 noiembrie, pe lângă faptul că este slăvită noua Republică Ungară, aflăm 
destule veşti proaste:

„Negustorii care încă nu au fost jefuiţi de gloată, să întocmească un inventar vizat de către 
autorităţi, ca în caz că vor fi jefuiţi, să poate dovedi pagubele suferite”. Şi tot pe această temă: 
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Asociaţia Naţională a Negustorilor strânge fonduri de la comercianţii neafectaţi de 
convulsii, pentru ajutorarea celor jefuiţi. 

În Zalău, chiar în plină zi, cetăţenii paşnici nu mai încap pe stradă de tinerii ne‑
astâmpăraţi, care vociferează, înjură, împing oamenii nevinovaţi etc. Unii se plâng 
că autoritățile s‑au grăbit cu dizolvarea gărzilor civice şi că poliţia e neputincioasă.

Se recomandă cetăţenilor să nu călătorească cu trenurile, deoarece sunt tare 
aglomerate din cauza militarilor care se întorc acasă de pe front. Regimentul ză‑
lăuan (reg. 51.) e pe drum, vine de pe frontul italian. Se recomandă cetăţenilor să 
evite zonele unde se deplasează trupele de ocupaţie. (Fără să specifice dacă e vorba 
de cele franceze, sârbe, româneşti sau cehoslovace care se deplasează pe teritoriul 
Ungariei dinspre marginea ţării către centru.)

Pe 6 decembrie aflăm că la Zalău s‑au constituit două partide noi, nemaiîn‑
tâlnite în peisajul sălăjean: Partidul Social‑Democrat şi Partidul Micilor Agrarieni. 
Mai aflăm că ministrul forţelor armate îi convoacă pe cei născuți între 1896‑1899 
– şi care, pe 30 octombrie, au fost încorporaţi la vreuna dintre armele armatei – să 
se prezinte la cea mai apropiată unitate militară. Cei care nu se prezintă, vor suferi 
rigorile legii. Se pare că ordinul ministrului nu va avea efect, majoritatea milita‑
rilor săturându‑se de armată. Pe de altă parte, regimentul 24 din Cluj recrutează 
tineri voluntari, care să fie educaţi în spiritul disciplinei militare şi să contribuie la 
lichidarea anarhiei cauzate, în mare măsură, de soldaţii care s‑au întors acasă. (Deci 
situaţia la începutul lunii decembrie este destul de confuză.) Despre adunarea de la 
Alba Iulia deocamdată nu există vreo ştire…

Primăria Zalău îi anunţă pe militarii demobilizaţi din oraş că sumele ce li se 
alocă li se vor plăti în decurs de șapte zile, în fiecare zi pe anumite litere din alfabet, 
căci instituţia nu dispune de capacitatea de a‑i deservi într‑o singură zi pe toţi.

Pe 13 decembrie citim că, pentru menţinerea ordinii şi pentru a proteja viaţa 
şi bunurile populaţiei, în oraş vor patrula unităţi mixte alcătuite din voluntarii regi‑
mentului 24 şi membrii gărzii naţionale.

Redactorul ziarului local preia, de la un săptămânal hunedorean („Déva és 
Vidéke”, adică „Deva şi împrejurimile”), informaţia că oraşul a fost ocupat de tru‑
pele române. Unităţile militare române, înainte de a ajunge în oraş, au trimis afişe 
bilingve (române şi maghiare) în numele comisiei de control franco‑român, cu 
primul comunicat al armatei române:

„1. Până la sosirea trupelor române toate autorităţile, oficiile şi organizaţiile cu rol în 
menţinerea ordinii să se menţină.

2. La sosirea trupelor româneşti, în conformitate cu cele stabilite de puterile aliate, trupele 
noastre vor lua măsuri de menţinerea ordinii.

3. Despre soarta teritoriilor locuite de români, congresul general de pace va decide. Vom 
asigura libertatea persoanelor, a averilor şi a gândurilor. Rugăm călduros toate autorităţile, pe toţi 
funcţionarii şi muncitorii din fabrici şi mine, să se menţină la locurile lor şi să-şi îndeplinească 
sarcinile de până acum, în vederea mersului normal al administraţiei, căii ferate, poştei, minelor, 
fabricilor şi a funcţionării regulate a celorlalte întreprinderi”.  
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Redactorul sălăjean, care a preluat comunicatul, mai adaugă: „Primul salut 
nu este neliniştitor, referirea la chestiunea teritorială este ferm liniştitoare. Contrar 
tuturor tendinţelor, zvonurilor rătăcitoare, am ţinut să facem public acestea” (5). 

Articolul de pe prima pagină a ziarului din 27 decembrie se intitulează, în 
traducere, „Vin românii”. Cu doar trei zile mai devreme, pe 24 decembrie, armata 
română a intrat în Cluj, acesta fiind mult mai aproape decât Deva. Tonul artico‑
lului pare unul parţial optimist... Să evidenţiem doar un gând: „Prin credinţa noastră 
în propria cultură, sperăm că ocupaţia românească nu va duce la pierirea maghiarilor”. Tot în 
acest număr putem citi cum era viaţa la Târgu Mureş sub regim românesc, pentru 
ce să se pregătească localnicii, ce va putea urma. Din relatare cităm: „Viaţa în oraş 
se desfăşoară normal… Permanent repetă (reprezentanţii armatei române) că au venit 
din împuternicirea Antantei pentru menţinerea ordinii”. (Au mai interzis orice activitate 
politică, au introdus o cenzură strictă: toate ziarele aduse regulat cu trenul de la 
Budapesta sunt distruse la gară, iar telefoanele particularilor au fost confiscate etc.).

Mai jos cităm integral o chemare semnată de generalul Prezan în noiembrie, 
după ce primele unităţi ale armatei române din Moldova pătrund în Transilvania. 
Credem că unul dintre primele documente oficiale ale statului român după rein‑
trarea în război, merită să fie cunoscut şi luat în serios:

„MARELE CARTIER GENERAL.
Români:
Din Înalt ordin al M.S. Regelui Ferdinand I, în urma chemării Comitetului Naţional 

Român, armata română a trecut Carpaţii.
Păşind cu dragoste frăţească pe pământul Transilvaniei, oştirea română vine în numele 

unor sfinte drepturi naţionale şi omeneşti pentru a garanta libertatea deplină a tuturora.
Însufleţiţi de aceste gânduri, asigurăm pe toţi locuitorii pământului românesc până la Tisa 

şi Dunăre, fără deosebire de neam şi de lege, că vom păzi cu credinţă viaţa şi avutul tuturora. 
Îndemnăm deci întreaga populaţie ca, sub pavăza oastei Române, să-şi continue ocupaţi-

ile obişnuite, astfel ca viaţa normală în sate şi oraşe să nu sufere nici o tulburare. 
Fiecărui locuitor i-se va respecta libera exercitare a drepturilor sale cetăţeneşti, dar în acelaş 

timp se pune în vedere tuturora că orice încercare de-a provoca dezordine, de-a săvârşi acte de 
violenţă sau nesupunere se va pedepsi cu toată severitatea.

Şeful stat-majorului general al armatei
GENERAL PREZAN (6).
În privința conţinutului, mesajul cred că e suficient de clar, explicit: armata 

vine la solicitarea CNR (e vorba de Consiliul Naţional Român Central, stabilit 
la Arad), promite că va apăra viaţa şi bunurile oamenilor şi fiecare va putea să‑şi 
exercite drepturile cetăţeneşti. Doar acţiunile anarhice vor fi reprimate. (Sublinierea îmi 
aparţine, L.L.)

Sălajul intră în contact direct cu armata română, mai întâi pe valea Someşului, 
în ianuarie 1919, cu armata care se deplasa spre nord, dinspre Gherla‑Dej. Jiboul 
este prima localitate mai importantă ocupată de armata română, pe 11 ianuarie, fără 
conflict armat. După trei zile, armata română înaintează pe calea ferată de la Jibou la 



70 • Anuarul presei sălăjene 2018 / László László

Zalău, iar în zona gării Ţigani (acum Crişeni), garnitura de tren a trupelor române 
suferă un atac armat al unei subunităţi din regimentul 24 din Braşov (numită şi di‑
vizia secuiască). În atac sunt mai mulţi morţi, răniţi şi prizonieri din partea unităţii 
militare române. 

Evenimentul tragic de la Crişeni a avut următoarele consecinţe:
„Pentru a evita o nouă încălcare a convenţiilor încheiate, comandantul Diviziei 7 a dis-

pus: 1.) Arestarea şi judecarea profesorului Apáthy; 2.) Plata de către municipalitatea clujeană 
a 900.000 de coroane familiilor celor ucişi; 3.) Plata cheltuielilor de înmormântare şi ridicarea 
unui monument victimelor atacului; 4.) Deţinerea notabilităţilor din Zalău şi din localităţile 
învecinate” (7). (Profesorul clujean Apáthy István a fost numit, de guvernul maghiar, 
comisar guvernamental pentru Transilvania şi era, în acelaşi timp, preşedintele 
Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania cu sediul la Cluj. Acuzaţia împo‑
triva lui a fost că: „La Zalău s-a găsit o telegramă a profesorului Apáthy, prin care trupele 
maghiare erau îndemnate să opună rezistenţă” (8). 

Acuzaţia pare un pic ciudată, deoarece, doar cu trei zile înainte, însuşi profe‑
sorul Apáthy intervine pentru a preveni un incident militar la Jibou: „Apoi ambii 
purtători de cuvânt ai locuitorilor Jiboului au transmis, în calitate de contraparlamentari, tru-
pelor maghiare aflate la Cuceu, ordinul telefonic de contramandare a acţiunii – contramandare 
comunicată ulterior şi comandamentului maghiar din Zalău, de însuşi Apáthy (9). Din sursa 
citată reiese, așadar, că „însuşi Apáthy” a comunicat comandamentului militar ma‑
ghiar din Zalău să nu atace Jiboul, după ce locţiitorul său a fost informat de cei din 
Jibou... Să fi trimis iar, doar peste două‑trei zile, o telegramă prin care să incite la 
violenţă? 

(Toate cele patru puncte ale ordinului Diviziei 7 s‑au realizat în câteva zile: 
clujenii au plătit despăgubire de război, profesorul Apáthy a fost arestat şi judecat, 
în primă instanţă la cinci ani de muncă silnică, iar în a doua instanţă a fost achitat, 
dar a petrecut aproape doi ani în detenţie, notabilităţile din Zalău au fost arestate o 
perioadă etc.)

Ziarul „Szilágyság”, din 24 ianuarie 1919, relatează amănunţit cum s‑a petre‑
cut ocuparea oraşului de către armata română:

„Ceea ce am aşteptat frământaţi de îndoieli de mai multe săptămâni, s-a petrecut pe 
15 ianuarie 1919: trupele române în această zi la ora 12 amiază au intrat în oraşul nostru. 
Anterior au sosit veşti îngrijorătoare despre incidentul de la Ţigani, între honvezii din reg. 
24 care părăseau oraşul nostru şi trupele române care vroiau să intre dinspre Jibou. Cauza 
incidentului nu ne este cunoscută, dar spre marea noastră tristeţe şi părere de rău a tuturor lo-
cuitorilor paşnici ai oraşului, care s-au străduit cu prudenţă să prevină fricţiuni între maghiari 
şi români...”

În continuare citim că armata română, de teama unui nou atac, a intrat în 
Zalău nu pe calea ferată, ci pe jos dinspre Ortelec, şi comandantul văzând atitudi‑
nea paşnică a populaţiei, nu a fost nevoit să utilizeze forţa. Pentru cazarea militarilor 
români, conducerea oraşului a oferit cea mai impozantă clădire, sediul Colegiului 
Reformat. (Din cauza gripei spaniole şi a incertitudinii politice era vacanţă prelun‑
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gită.) Cinci dintre notabilităţile oraşului şi comitatului (vicecomitele, viceprimarul 
etc.) au fost arestaţi şi duşi la Dej. Se zvonea că vor fi deferiţi unui tribunal militar, 
dar ulterior au fost lăsaţi să se întoarcă acasă.

Tot din această relatare aflăm că, în săptămâna în care comandamentul militar 
românesc era preocupat de investigarea celor petrecute la 14 ianuarie în Crişeni, 
populaţia satelor din împrejurimi a trecut la acţiuni de jaf în oraş: „Românii din îm-
prejurimi, prinzând curaj după vederea militarilor români, dar mai ales sub influenţa ide‑
ilor bolşevice foarte răspândite, au început să jefuiască mai întâi prăvăliile din oraş, apoi 
conţinuturile pivniţelor din vii şi, cu mare sârg, să care tot ce găseau. Cu ocazia unui incident de 
acest fel, s-a întâmplat să fie trei victime, printre care şi directorul pensionar al şcolii elementare 
P. Gy. Însă comandamentul local, prin măsuri energice, în colaborare cu poliţia locală, a reuşit 
să tempereze masele aprinse”. (Autorul scoate în evidenţă influenţa bolşevică adusă de 
soldaţii reîntorşi din Rusia.)

În încheierea cronicii acestor zile, redactorul ziarului îşi exprimă compasi‑
unea pentru victimele incidentului de la Crişeni, care au fost înmormântate cu 
onoruri militare şi cu sunetul tuturor clopotelor bisericilor din oraş: „Sărmanii de 
ei, de care vom fi alături întotdeauna, atunci au trebuit să-şi sacrifice vieţile când deja nutream 
speranţa că pacea va salva noi vieţi”.

În acest număr al ziarului sunt publicate şi primele comunicate‑ordine date 
de comandantul unităţii militare româneşti. Dispoziţiile sunt valabile, după cum 
reiese din conţinut şi din context, nu doar pentru Zalău, ci şi pentru zona aflată sub 
controlul armatei române.

O parte din aceste ordine sunt publicate şi de autorii citaţi de mai multe ori 
(Cornel Grad – Doru E. Goron). 

Primul ordin, datat 19 ianuarie 1919, interzice circulaţia cetăţenilor după ora 
23. În al doilea ordin se repetă această restricţie şi se ordonă deschiderea magazine‑
lor, se interzic adunările publice în grupuri mai mari de trei persoane. În termen de 
24 de ore, orice armament şi material militar trebuie predat armatei române. Foştii 
soldaţi pot purta uniforme transformate în haine civile, dar fără însemne şi grade 
militare. Călătoriile în zone încă neocupate de armata română se permit doar fe‑
meilor şi tinerilor sub 17 ani. (Motivul acestei interdicţii este ca nu cumva bărbaţii 
apţi de arme să se deplaseze peste linia de demarcaţie „în Ungaria” şi să se înroleze 
în armata guvernului republican maghiar.) Cetăţenii sunt obligaţi să asigure cazare 
(cu camere încălzite şi luminate) gratuită ofiţerilor şi soldaţilor armatei române. 
Nerespectarea dispoziţiilor se pedepseşte conform legii marţiale.

Pentru a restabili ordinea şi legalitatea se publică şi o a treia ordonanţă:
„I. Comandamentul militar român este foarte indignat de purtarea unora dintre locuitori, 

care, în loc să ne ajute la restabilirea ordinii şi a apărării avutului public, din contră ne aduc cele 
mai mari greutăţi, deoarece se duc în diferite sate, unde fac prădăciuni şi omoruri.

II. Populaţia românească trebuie să fie bine încredinţată că, dacă a venit armata română, 
nu a venit să sprijine prădăciunile şi omorurile. Din contră va lua măsurile cele mai aspre contra 
făcătorilor de rele, neţinând seama de naţionalitate.
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III. Se pune în vederea populaţiei că le este interzis, cu începere de la data afişării acestei 
ordonanţe, a părăsi satele fără autorizaţie scrisă a primarului.

IV. Acei care vor fi prinşi în neregulă la prădăciuni sau asupra altor fapte rele, vor fi 
arestaţi, ameninţaţi, daţi judecăţii şi, eventual, pedepsiţi chiar cu moartea...” (10). (Toate or‑
donanţele sunt semnate de maiorul Rosin, comandantul garnizoanei Zalău.)

Se pare că, în urma măsurilor energice, situaţia din Zalău s‑a mai normalizat 
spre sfârşitul lunii ianuarie, deşi mai sunt informaţii şi unele reclamaţii ale cetăţeni‑
lor despre probleme şi delicte contra bunurilor publice sau private.

Însă, când nimeni nu se aştepta, pe 22 februarie, batalionul comandat de ma‑
iorul Gyurotsik Mihály (din regimentul 24 al diviziei secuiești), sprijinit şi de un 
alt batalion, printr‑un atac surpriză a recucerit oraşul Zalău. Trupele româneşti sta‑
ţionate în oraş, luate prin surprindere, s‑au retras spre Ortelec, iar ulterior, după ce 
au primit noi întăriri, pe 25 februarie au recucerit Zalăul. 

Sursele, respectiv relatările despre acest eveniment belicos sunt contradictorii:
„Deoarece detaşamentul invadator a refuzat să părăsească oraşul în termenul fixat de 

comandamentul Regimentului 15 de infanteriei Războieni, trupele române au fost nevoite să 
utilizeze demonstrativ artileria, astfel că, în ziua de 25 februarie, oraşul era reluat de trupele 
române. Organele de propagandă maghiară au făcut o zarvă enormă în jurul acestei chestiuni, 
susţinând că oraşul ar fi fost distrus cu sălbăticie şi că străzile ar fi pline de morţi şi răniţi” (11). 
(Sublinierea îmi aparţine, L.L.) Autorii citează un articol din ziarul „Patria”, care la 
rândul lui face trimitere la unele ziare maghiare ce relatează despre luptele pentru 
Zalău.

Tot în acest volum se mai publică alte două documente referitoare la ocu‑
parea şi recucerirea oraşului Zalău: documentul nr. 69, Raportul informativ al 
Diviziei 7, precum şi scrisoarea unui ofiţer din armata română ce a participat la 
recucerirea oraşului. Cităm din această a doua sursă. Căpitanul Cretzulescu, ofiţer 
în Regimentul 15, Războieni scrie scrisoarea pe 4 martie liderului clujean Amos 
Frâncu, cu care s‑a împrietenit în timp ce a staţionat la Cluj:

„Iubitul meu naş (permite-mi acest calificativ)
Plecat din Cluj, am ajuns tocmai la timp: am luat parte la recucerirea Zalăului, 

smuls din mâinile camarazilor mei printr‑un atac mişelesc. Mănuşile au fost arun‑
cate şi, în fine, au putut simţi şi ungurii cum ştie românul să dea, atunci când e scos 
din fire.

Să fii sigur, iubite naşule, că Zalăul – cuibul viperelor – şi-a primit lecţia meritată. Ne-
am purtat bine la început şi am fost răsplătiţi cu gloanţe de populaţia ungurească; ei bine, le-am 
răspuns şi noi cu gloanţe şi ghiulele. Nu vor uita niciodată ce a fost...” (12). 

Desigur, în relatările participanţilor sau în plângerile localnicilor (la care se 
face referire în presa vremii şi în sursa militară mai sus amintită), pot fi şi păreri 
subiective sau chiar exagerări, dar cert este că, în urma „bătăliei” pentru ocuparea, 
respectiv pentru recucerirea Zalăului, atât populaţia, cât şi clădirile au avut de su‑
ferit. Drept dovadă, în procesul verbal din 25 aprilie 1919, primul prefect român al 
Sălajului, Dr. George Pop, cu ocazia preluării sediului comitatului afirmă: „Constată 
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prefectul că geamurile edificiului sunt aproape toate sparte şi edificiul e bombardat de proiectile 
şi aşa numai şase camere sunt în stare de a putea fi locuite...” (13). (Prefectura de atunci 
funcţiona în clădirea impozantă, din secolul al XIX‑lea, unde funcţionează astăzi 
Primăria Zalău.)   

În urma bătăliei de la Zalău, o bună parte a populaţiei maghiare din oraş s‑a 
retras (s‑a refugiat de teama unor represalii) în zonele de dincolo de linia de demar‑
caţie (care putea fi numită şi „graniţă provizorie” dintre Ungaria şi România), de 
unde se vor întoarce doar peste câteva luni. Aceasta este şi cauza pentru care ziarul 
„Szilágyság” nu a apărut din februarie până în iunie…

La mijlocul lui aprilie 1919, armata română îşi concentrează forţele şi, în doar 
câteva zile, ocupă/eliberează partea vestică a Sălajului şi apoi a Ardealului, în luna 
mai trecând Tisa şi, la începutul lunii august, intră şi în Budapesta, contribuind 
astfel la înfrângerea militară şi la lichidarea Republicii Sfaturilor din Ungaria, care a 
existat între 21 martie şi 1 august 1919, şi în care cel mai important lider a fost Kun 
Béla, originar din Lelei, comuna Hodod.  Întrucât întreg comitatul Sălajului ajun‑
ge sub guvernare românească, pe vremuri se spunea „imperiu”, în primăvara anu‑
lui 1919, Consiliul Dirigent din Sibiu numeşte prefect pentru comitatul Sălajului:

„DECRET
Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului, Părţilor româneşti din Ungaria 

numeşte pe ziua de 1 aprilie n. 1919 de prefect al judeţului Sălagiu pe dl. Dr. George 
Pop şi-l investeşte cu toate puterile determinat în legi.

Sibiu, 27 martie st. n. 1919.
                                                           Şeful Resortului de Interne,
                                                           Maniu” (14)
(Iuliu Maniu mai îndeplinea şi funcţia de ministru de interne, pe lângă faptul 

că era preşedinte al Consiliului Dirigent, guvernul provizoriu al Transilvaniei.)
Noul prefect încearcă să preia autoritatea şi să propună numirea de noi func‑

ţionari români. Pe 19 aprilie întocmeşte un raport despre starea administraţiei şi 
propune noi persoane pentru a fi numite în funcţii de către Consiliul Dirigent. 
Unele pasaje din raport:

„Despre situaţia din Selagiu am onoarea a raporta următoarele:
Situaţia judeţului, care era foarte serioasă, ba pot să zic gravă mai înainte, începe a se 

ameliora, uşura.
Armata regală înaintează în triumf şi nu peste mult va sta pe graniţa României mari, 

respectiv va ajunge în linia demarcaţională fiecare din noi. 
Căci va prelua armata regală la linia defiptă voi prelua imperiul peste tot judeţul eventual 

numai în trei plase…
(Îl propune): De conducător medic la Spitalul Zalău pe fostul director al spitalului, Dr. 

Iuliu Szaplanczai, având serviciu de 15 ani. Observ că Dr. Iuliu Szaplanczai nu îl voi sili 
să depună cam deodată jurământul…” (15). Sensul celei de a doua propoziţii legate de 
numirea medicului este că prefectul menţionează în raportul înaintat Consiliului 
Dirigent faptul că, deocamdată, nu îl sileşte pe numitul să depună jurământ de 
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credinţă. Noile autorităţi româneşti solicitau ca funcţionarii de stat, de la poştă, 
căi ferate, primării, spitale, şcoli etc. să depună jurământ de credinţă faţă de noile 
autorităţi, autorităţile româneşti. În caz de nedepunere a jurământului, respectivii 
erau concediaţi, înlocuiţi în posturi. Pentru că era lipsă de medici, prefectul nu îl 
obligă pe doctorul maghiar să depună jurământ de credinţă față de statul român şi 
raportează acest lucru şi superiorilor. 

Formula de jurământ era: „Eu..., jur credinţă Regelui Ferdinand I al României şi 
Consiliului Dirigent, că voi ţinea legile şi ordonanţele ţării, mă voi supune superiorilor, voi în-
deplini datorinţele împreunate cu oficiul meu, cu punctualitate şi conştiinciozitate, voi avea grijă 
de binele ţării şi al cetăţenilor şi voi păzi secretul oficios. Aşa să-mi ajute Dzeu!” (16). (Urma 
semnătura celui care a depus jurământul.)

Aparent situaţia era simplă: vin noile autorităţi (cele româneşti, cum reiese 
din text, statul român reprezentat de rege, şi Consiliul Dirigent, ca autoritate sau 
ca autonomie locală provizorie pentru Transilvania) şi cer depunerea jurământului 
de supunere de la funcţionari. Însă aceşti slujbaşi, până atunci angajaţi ai statului 
maghiar, ai cărui cetăţeni sunt, erau legaţi cu un jurământ asemănător de acest stat. 
Este o dilemă personală pentru fiecare: a depune sau a nu depune jurământul? Dacă 
îl depun şi teritoriul va rămâne, în urma tratatului de pace, în posesia Ungariei, el 
poate fi judecat pentru încălcarea jurământului. (Inclusiv autorităţile române pro‑
mit: „Despre soarta teritoriilor locuite de români, congresul general de pace va decide”.) 

Din comunicatul semnat de generalul Prezan, Şeful Marelui Stat Major al 
Armatei: „Îndemnăm deci întreaga populaţie ca sub pavăza oastei Române, să-şi continue 
ocupaţiile obişnuite, astfel ca viaţa normală în sate şi oraşe să nu sufere nici o tulburare. Fiecărui 
locuitor i-se va respecta libera exercitare a drepturilor sale cetăţeneşti…” Deci nu se cere ju‑
rământ, ci doar ascultare!

Şi mai sunt unele aspecte, care, din punctul de vedere al maghiarilor sălăjeni 
(sau în general ardeleni), păreau ciudate: deși toate documentele oficiale promit – 
inclusiv Declaraţia de la Alba Iulia la punctul III.4 – „Desăvârşită libertate de presă, 
asociere şi întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omeneşti”, se aplică 
totuși cenzura, drepturile şi libertăţile sunt limitate etc. Nu pare a fi vorba de ceea 
ce se promitea solemn! (şi din acest motiv, funcţionarii sau chiar simplii cetăţeni 
sunt mai precauţi, fără a mai vorbi de multele zvonuri care circulau pe atunci…)

În 25 iunie, comandantul garnizoanei Zalău dispune unele măsuri care nu 
sporesc moralul şi aşa scăzut al zălăuanilor:

‑ Firmele scrise în limba maghiară să fie înlocuite cu inscripţii în limba româ‑
nă sau în limbile română şi maghiară.

‑ „Pe teritoriile ocupate de armata română se interzice utilizarea culorilor naţionale ma-
ghiare, cei care nu vor respecta, vor fi aspru pedepsiţi”. 

‑ „Am aflat că unele persoane răuvoitoare şi lipsite de conştiinţă au speriat locuitorii ora-
şului cu ştirea falsă cum că militarilor li s-ar permite jaful liber... (17). (Mai sus am făcut o 
referire la zvonuri...)
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Cu puțin timp în urmă, prefectul Sălajului, G. Pop, sesiza Consiliului 
Dirigent: „Am observat că soldaţii armatei fac multe abuzuri, jefuiesc, fură etc. Ar fi consult ca 
să-se deie ordine cele mai severe pentru a se curma iregularitatea” (18). Prefectul formulează 
politicos, dar nu are putere asupra armatei. Şi nu credem că se baza pe zvonuri... 
E vorba de o stare destul de confuză, autoritatea instituţiilor civile (prefectură, de 
pildă) suprapunându‑se sau intersectându‑se cu autoritatea armatei române. 

În noiembrie 1919, în întreaga Românie s‑au organizat alegeri parlamentare, 
la care reprezentanţii minorității maghiare din teritoriile unificate, dar deocamdată 
sub ocupaţia armatei române, nu au participat din motive obiective. Fiind cetăţenii 
altui stat, cum să voteze la acele alegeri şi cum să trimită reprezentanţi în Bucureşti, 
când pentru ei capitala se numea Budapesta? (Şi nimeni nu a negat acest lucru în 
mod oficial!)

Iar tocmai în decembrie 1919, când România semnează la Paris „Tratatul pri‑
vind protecţia minorităţilor naţionale”, comandamentul militar din Zalău dispune 
ca străzile oraşului şi dealurile să fie redenumite exclusiv cu denumiri româneşti: 
în cazul a 40 de străzi enumerate în ordin, doar la două se traduce denumirea din 
maghiară în limba română, iar în cazul viilor, din 12 la una singură. Toate celelalte 
străzi şi vii vor primi denumiri exclusiv româneşti, din panteonul românesc, care 
erau prea puţin cunoscute de locuitorii oraşului în anul 1919… 

Deşi iniţial am zis că mă voi apleca asupra anilor 1918‑1919, aş mai face o 
trimitere la o publicaţiune (decret sau ordin) a comandamentului militar Zalău, 
din ianuarie 1920:

„PUBLICAŢIUNE
Ţinând cont de faptul că data de 6 februarie (în vechiul calendar 24 ianuarie) 

este sărbătorirea principatelor Basarabiei, Ardealului şi Bucovinei, deci sărbătoarea na-
ţională de unire a tuturor românilor, atrag atenţia tuturor proprietarilor de bănci, ma-
gazine, fabrici şi tuturor proprietarilor de case: clădirile lor să fie decorate cu tricolorul 
naţional românesc, precum am dispus în publicaţiunea precedentă. 

În această zi, magazinele vor fi închise şi proprietarii sunt obligaţi să le decoreze cu 
steagul naţional românesc din material de textilă.

Seara, demonstraţie cu torţe. Toate casele vor fi luminate.
În această zi, circulaţia este permisă toată noaptea şi cafenelele pot fi deschise.
Detectivii şi agenţii de poliţie sunt somaţi să asigure ordinea şi respectarea cu desă-

vârşire a acestei dispoziţii.
Căpitan, Turturescu, comandant”. 
Pe lângă faptul că textul este destul de confuz din punct de vedere isto‑

ric, consider că educaţia patriotică, dacă se vrea, nu se poate face la poruncă, 
ci prin convingere. Iar dacă autorităţile româneşti ar fi vrut‑o pentru noii sau 
viitorii cetăţeni români (deoarece, în 1919 şi până la 4 iunie 1920, locuito‑
rii Transilvaniei nu erau de jure cetăţeni români), trebuiau să facă „regimul 
românesc” mai atractiv și pentru locuitorii zonelor noi unite cu România. 
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Puteau, astfel, să fie şi mai convingători pentru cei decidenţi (marile puteri), 
care până la urmă, la Paris, au aprobat voinţa şi dorinţa românilor, luând 
decizii în favoarea României şi a românilor. 

Fiind Anul Centenar, am ales anii 1918‑1919, deoarece au fost lunile 
marilor aşteptări, speranţe şi suferinţe ori deziluzii sau chiar eşecuri, în func‑
ție de tabăra fiecăruia. Însă aşa e cu istoria; nu e cum vrem sau am vrea noi 
să fie, ci pur şi simplu cum a fost. E drept, faptele pot fi interpretate, răstăl‑
măcite, dar ele rămân fapte. 

Unii sunt tentaţi să ţină minte doar primul mileniu de istorie comună 
(până la 1918) şi să uite ultimul secol (de la 1918 încoace), iar alții tocmai 
invers. Fiecare selectează fapte ce‑i convin şi ignoră restul evenimentelor 
istorice. Însă cele două epoci (mileniul şi secolul) sunt una cu Istoria. 

* „Am un vis, şi anume că într-o bună zi, pe dealurile roşii din Georgia, fiii foştilor 
sclavi şi fiii foştilor proprietari de sclavi vor putea să se aşeze împreună la masa fraternităţii…” 
spunea regretatul Martin Luther King în 1963, pe care‑l parafrazez în titlu.     

Note:
(1) „Szilágyság” din 4 octombrie 1918. (În multe cazuri, când am preluat sau am 
citat din acest ziar, nu fac trimitere în note de subsol dacă în text este specificată data 
apariţiei ori şi titlul ziarului.)
(2) Lupta românilor din „Ţara Silvaniei” pentru drepturi politice şi făurirea statului naţional 
unitar român (1905-1918), red. de Ioan Tomole, Ed. Dacia, Cluj‑Napoca, 1985, pp. 
177‑178. 
(3) 1918/ 1919. Contribuţii sălăjene la Marea Unire, redactori Cornel Grad – Doru E. Goron, 
Editura Limes, Zalău, 2000, pp. 191‑192. (În continuare va fi citat: Grad‑Goron, p.)
(4) Idem, p. 238.  
(5) „Szilágyság” din 13 decembrie 1918.
(6) Ziarul „Unirea” de la Blaj, din 24 noiembrie 1918. (În textele de acum 100 de ani 
am respectat ortografia de atunci.) 
(7) Grad‑Goron, p. 92.
(8) Ibidem.
(9) Idem, p. 90.
(10) Idem p. 94 şi ziarul local citat.
(11) Idem, p. 97.
(12) Idem, p. 237.
(13) Dănuţ Pop – Doru E. Goron, Prefecţii judeţului Sălaj. O istorie în documente, Editura 
Caiete Silvane, Zalău, 2007, p. 96. (În continuare va fi citat: Pop‑Goron,)
(14) Idem, p. 93.
(15) Idem, p. 94.
(16) Idem, p. 96.
(17) Szilágyság, din 27 iunie, 1919.
 (18) Pop‑Goron, p. 95.

Caiete Silvane, nr. 162/ iulie 2018
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A legnagyobb magyar király

– 2018. – Mátyás-emlékév –

Mátyás életének főbb eseményei

575 évvel ezelőtt ‑ 1443. február 23‑án született Kolozsváron, szülei Hunyadi 
János és Szilágyi Erzsébet. 

560 évvel ezelőtt – 1458. január 24‑én a pesti országgyűlés Mátyást megválasztotta 
Magyarország királyának.

1459‑ben a Mátyással szembenálló főurak Frigyes császárt választották magyar ki‑
rállyá, akinek birtokában volt a magyar Szent Korona is. 

Mátyás több éves hadakozás után, az 1462‑ben Frigyessel kötött béke alapján visz‑
szavásárolja a koronát.

1463‑ban Mátyás déli törökellenes sikeres hadjárata, Jajca várának elfoglalása. 
1464. március 29‑én a visszakapott Szent Koronával Székesfehérváron Mátyást 

királlyá koronázzák. 
1467‑ben Mátyás az erdélyiek lázadását veri le, és ugyanebben az évben 

megalapítja a pozsonyi egyetemet.
1468‑69. Mátyás csehországi hadjárata, majd 1469. május 3‑án cseh királlyá 

koronázzák. 
1471‑ben Vitéz János esztergomi érsek vezetésével a magyar főurak összees‑

küvése Mátyás ellen, de ő gyorsan leveri a lázongókat.
1475‑ben a törökök betörnek az országba, és egész Váradig eljutnak, a 

magyar seregek ellentámadásba mennek át és a következő év elején elfoglalják 
Szabács várát. 

1476‑ban Mátyás feleségül vette Betarix nápolyi királylányt, akit megkoro‑
náznak Magyarország királynéjává is.   

1477‑ben Mátyás az osztrák tartományokba vezet hadjáratot.
1479‑ben Mátyás hű vezére, Kinizsi Pál és Báthori István erdélyi vajda 

Kenyérmezőnél legyőzi az Erdélybe betört törököket. 
1480‑ban Mátyás Boszniában és Kinizsi Szerbiában harcol sikeresen a tö‑

rökök ellen.    
1485‑ben hosszú ostrom után Mátyás seregei elfoglalják Bécset, és ő oda 

teszi át székhelyét. 

LászLó LászLó
Hepehupa
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Az 1486‑os országgyűlés elfogadta Mátyás törvénykönyvét.
1490. április 6‑án halt meg Bécsben, és Székesfehérváron temették el.

Mátyás gyerekkora, neveltetése és királlyá választása

Hunyadi Mátyás, ahogy az apja, Hunyadi János, neve alapján még emlege‑
tik, gondos anyai és apai nevelést kapott. A feljegyzések szerint Mátyás korán jár‑
tasságot szerzett a korabeli hadművészetekben, fizikailag is jól szerepelt, és képes 
volt akár egy folyót is átúszni. Testi, fizikai képzése mellett fontos szerepet szán‑
tak elméje csiszolásának. Első tanítója a lengyel humanista Szánoki Gergely volt, 
majd ennek távozása után a tudós humanista püspök, Vitéz János gondoskodott 
Mátyás neveléséről.

Mátyás humanista nevelőitől az abban a korban szokatlanul széles körű is‑
mereteket szerzett, többek között az egyház‑ és államjog, művészetek területén. 
Kitűnően megtanult latinul, beszélt németül, csehül vagy valamely szláv nyelven, 
esetleg románul is. Közismert, hogy mivel apja, a törökverő Hunyadi János (ki 
ugyan több nyelvet is ismert), de nem beszélt latinul, a már gyerekkorában lati‑
nul kiválóan beszélő Mátyás fiát kérte meg, hogy tolmácsoljon, amikor nyugati 
követségeket fogadott. (Nyilván ez nem csak a nyelvgyakorlás céljából, hanem 
diplomáciai szempontból is hasznos volt a későbbi király számára.) 

A kor arisztokratái, nemesei közül szokatlan módon szeretett olvasni, főként 
klasszikus latin szerzőket, főleg hadtudományi munkákat. Latinul olvasott Nagy 
Sándor bátorságáról, Hannibál ravaszságáról szóló elbeszéléseket. Műveltsége le‑
hetővé tette, hogy király korában olasz humanistákkal is tudós beszélgetéseket 
folytathasson. Mátyás tehát gyakorlatilag gyermekkorában alapozta meg sokol‑
dalú tudását, hiszen alig töltötte be tizenharmadik évét, amikor árván maradt, 
majd még a 15‑ik életévének betöltése előtt királlyá választották, és kénytelen volt 
kivenni a részét az uralkodás nehéz, sokszor hálátlan feladatából, ezért rendszeres 
tanulásra már nemigen juthatott ideje.

Hunyadi János 1456‑os halála után a nagyobbik fia, Hunyadi László állt az 
ország akkor legnagyobb hatalmú családja élére és súlyos konfliktusba keveredett 
V. László királlyal, és a szinte gyerekkirályt támogató és a Hunyadiakkal ellen‑
séges főúri családokkal. V. László király 1457. március 14‑én letartóztatta a két 
Hunyadi fivért és a híveiket. Március 16‑án kivégezték Hunyadi Lászlót, Mátyást 
pedig a király előbb bécsi, majd prágai udvarába vitte fogolyként. A 14 éves 
Mátyás tíz hónapot töltött külföldi fogságban. A Hunyadi család László kivégzése 
és Mátyás fogsága ellenére is erős maradt Szilágyi Mihály (Hunyadi János sógora) 
és Szilágyi Erzsébet (Hunyadi özvegye) vezetésével. 

1457. november 23‑án váratlanul elhunyt Prágában V. László király, és ez 
nyitotta meg a lehetőséget Mátyásnak a trónra lépése előtt. A magyar főúri cso‑
portosulások számára ebben a helyzetben logikusnak látszott Hunyadi Mátyás 
megválasztása királynak, mivel úgy vélték, hogy a gyermek‑király könnyen irá‑



László László / Anuarul presei sălăjene 2018 • 79

nyítható lesz. Ugyanígy látták az ellenlábas famíliák képviselői, de így gondolta a 
nagybácsi Szilágyi Mihály is.  III. Kallixtusz pápa is támogatta Mátyás megválasz‑
tását, mivel azt remélte, hogy Hunyadi János fia, folyatója lesz apja törökellenes 
harcainak. 

1458. január 24‑én Szilágyi Mihály serege támogatásával és az országgyűlé‑
sen megjelent köznemesség részvételével, a budai vár alatt, a Duna jegén királlyá 
kiáltották ki Hunyadi János fiát. Mivel a megválasztott Mátyás csak 15 éves volt, 
melléje megválasztották a nagybátyját, Szilágyi Mihályt öt évre Magyarország 
kormányzójának. Szilágyi arra számított, hogy a tényleges hatalmat ő fogja gya‑
korolni a kiskorú király nevében. Szilágyi még a királyválasztó országgyűlésen 
olyan törvényt hozott, amilyet az új uralkodók szoktak trónra lépésük alkalmával: 
arról is rendelkezett, hogy az összes királyi várat neki kell átadni. 

Mátyás trónra lépése és uralkodásának első évei

A Mátyás megválasztásába beleegyező bárók, de még az anyai nagybátyja is, 
rövidesen meglepődött, hogy prágai fogságból hazatérő ifjú király, milyen hozzá‑
értően és határozottan látott hozzá az uralkodáshoz. 

S tennivalója pedig akadt: vissza kellett szerezni a koronát a császáriaktól, 
fel kellett számolni a Felvidéken garázdálkodó huszitákat, figyelni kellett a török 
terjeszkedésre délen, le kellett törni a főurak (bárók) hatalmát, beleértve a nagy‑
bátyjáét is. Ezek fokozatosan sikerültek.

Tárgyalások útján és jelentős pénzösszeg kifizetéséért cserében, Frigyes 
császár 1463‑ban visszaadta a Szent Koronát, amivel a következő évben Mátyást 
meg is koronázták. Ettől fogva Mátyás magyar királyságát senki sem vonhatta 
kétségbe. A bárókat több alkalommal is megrendszabályozza, szükség esetén még 
Szilágyi Mihályt is félreállítja. (Ennek ellenére, még uralkodásának második évti‑
zedében is előfordul, hogy egyes főurak szembefordulnak Mátyás akaratával, de 
igyekszik meggyőzni őket, s ha kell, határozottan fellép ellenük.)

1471‑ben Vitéz János esztergomi érsek (Mátyás korábbi nevelője) és 
Csezmiczei János zágrábi püspök vezetésével (akit költőként Janus Pannonius 
néven ismerünk, s aki maga is fontos tanácsadója volt Mátyásnak) Mátyás király 
ellen összeesküvést szőttek. Janus Pannonius, Vitéz János és a velük szövetséges 
főurak köre úgy érezte, hogy a király nem folytatja elég hatékonyan a Hunyadi‑
hagyományt és elhanyagolta a török elleni védekezést, mert inkább a csehországi 
és ausztriai ügyekkel foglalkozna. Ezért a zendülő főurak szembefordultak a ki‑
rállyal. Az összeesküvők uralkodójelöltje Kázmér lengyel királyfi volt, akit Mátyás 
helyébe a magyar trónra akartak juttatni. Vitéz János a német birodalmi gyűléstől 
is kért segítséget. Janus Pannonius is az összeesküvők mellé állt és Mátyás ellen 
fordult. Mátyás igen hamar felülkerekedett és az esztergomi érseket és a főurakat 
elfogatta, és a visegrádi, majd az esztergomi várba záratta. 
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A zendülők kegyvesztetté váltak. Mátyás sorsukat megvitatta a pápai követ‑
tel és a pártján maradt magyar főurakkal, akiknek közbenjárására szabadon en‑
gedte valamennyit. Egyedül Janus Pannonius nem hódolt be és külföldre akart 
menekülni, de útközben megbetegedett és meghalt. Ez a példa is azt szemlélteti, 
hogy Mátyás az ellene fordulókkal általában kegyesen és bölcsen viselkedett, nem 
akart minden áron véres bosszút állni, megelégedett, ha azok belátták hibájukat, 
és hűséget fogadtak neki a továbbiakban. Ez nem a gyengeségének, hanem in‑
kább a bölcsességének a jele.

Mátyás katonai sikerei az általa létrehozott állandó hadseregnek, mely zsol‑
dosokból áll, ez lesz a későbbi nevezetes „fekete sereg.” A magyar királyok hadi 
szükségleteikre felhasználhatták a főurak bandériumait (seregeit, zászlóit), vala‑
mint a telekkatonaságot (a minden 20 jobbágyporta után kiállított egy‑egy kato‑
nát. De ezek a seregek csak korlátozott időre voltak igénybe vehetők, a főurak 
egy évben csak 4‑6 hetet voltak kötelesek hadba vonulni, ami egy hosszabb had‑
járathoz nem volt elegendő. Mátyás államának anyagi lehetőségei lehetővé tették, 
hogy egyre több zsoldost tudjon felfogadni az állandó hadseregébe. A Felvidéken 
legyőzött husziták egy részét is felfogadta, s ez az állandó hadsereg 15‑20 000 
főnyi katonát jelentett. 

Mátyás serege négy fegyvernemből állott: páncélos nehézlovasság, köny‑
nyűlovasság (ők lesznek a nevezetes magyar huszárok), gyalogosok és tüzérség. 
(Csak a példa kedvéért egy lovas katona havi zsoldja 3, egy gyalogosé 2 forint volt. 
S rendkívüli hadiadóban egy jobbágycsalád évente 1 forintot fizetett. Egyetlen 
lovas katona éves zsoldját 36 jobbágycsalád fizette ki!) Ez a sereg már ütőképes, 
hatékony, de persze felhasználja szükség esetén az ország többi katonai erejét is, 
csak azokat rövidebb időszakokra, rövid hadjáratokra. Mátyás hadseregét olyan 
jeles hadvezérek irányították, mint Kinizsi Pál és Magyar Balázs.

A törökellenes harcokban Mátyás seregei számos eredményt elértek: 1463‑
ban elfoglalták Jajca várát, majd 1476‑ban a török által újabban épített és meg‑
erősített Szabácsot. E hadjáratokat maga Mátyás kezdeményezte és részt is vett 
bennük. 

1479‑ben az Erdélybe betört portyázó török sereget Kinizsi Pál verte 
szét Kenyérmezőnél, aki még a király számos más hadjáratában is jeleskedett. 
Ugyancsak a törökellenes harcok céljaira Mátyás idejében épült a második végvár‑
vonal, melyre azért is szükség volt, mert a terjeszkedőben levő Török Birodalom 
leigázta a Magyarországgal határos szerb és bosnyák területeket. Így egyértelmű 
volt, hogy idővel sokasodni fognak a magyar területek elleni török betörések és 
rendszeres támadások. Ezek a végvárak egész a következő század második feléig 
szolgálnak majd.

Uralkodása utolsó két évtizedében, főleg az osztrák és cseh‑morva terü‑
leteken hadakozott, és nem is eredménytelenül: 1479‑ben Morvaországot és 
Sziléziát sikerült megszerezni, majd 1485‑ben Mátyás személyesen elfoglalta 
Bécset, hosszabb távon azt akarta megtenni fővárosává. 
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Mátyás második házassága, a reneszánsz művészet magyarországi 
meghonosodása  

1476‑ban Beatrix nápolyi királylányt vette feleségül  (első felesége, a cseh 
Podjebrád Katalin gyerekszülés közben már korábban meghalt). A jövendő ki‑
rálynét díszes és előkelő kíséret hozta az országba, majd maga Mátyás is kivonult 
neje elébe és úgy vezette Budára. 

Beatrix kíséretében számos olasz építész, festő, szobrász, költő, zenész ér‑
kezett Mátyás udvarába, s ennek is köszönhetően, igazi reneszánsz udvartartás 
alakult ki Magyarországon. Beatrix és kísérői a magyar királyi udvarban is meg‑
honosították a kifinomult itáliai szokásokat, divatot, étkezést, életmódot. A palota 
szökőkútjaiból ünnepi alkalmakkor bor folyt, színészek, zenészek és bohócok 
szórakoztatták az udvart és a vendégeket. 

Korábban csak elszórtan volt jelen a reneszánsz Magyarországon (Vítéz János 
püspök váradi köreiben, majd az ő Esztergomba kerülésével, Esztergomban). Az 
olasz reneszánsz hatás annyira erős volt Mátyás udvarában, hogy Róma után Budán 
jött létre Európa második legnagyobb könyvtára, ahol a nevezetes Corvinák voltak. 
Igen jelentős építkezésekbe kezdtek Budán, Visegrádon, de vidéken is.

Mátyás alapította 1467‑ben a pozsonyi egyetemet, Academia Istropolitania 
néven. Szintén az ő idejében honosodott meg Budán és Magyarországon elő‑
ször a könyvnyomtatás: 1473‑ban  kinyomtatták a Budai krónikát, mintegy 400 
példányban jelent meg. (S csak összehasonlításként: Párizsban az első könyvet 
1470‑ben, Angliában pedig 1476‑ban nyomtatták.) 

Az építkezések, a hadjáratok, az udvartartás igencsak sok pénzbe került, 
de Mátyásnak sikerült az ország addigi történetének példátlan királyi bevételeit 
előteremteni: évi 700‑800 000 forintot. A királyi kincstár élére addig példátlan 
módon nem egy főnemest nevezett ki, hanem egy bécsi származású polgárt, aki 
szakértő módon bánt az ország pénzügyeivel. 

Az is jellemző volt Mátyás uralkodására, ami már a kincstárnoka kiválasz‑
tásánál is látszott, hogy a királyt az őt szolgáló személyek hűsége és szakértelme 
érdekelte, nem padig azok származása. A jobbágyi származású Bakócz Tamás fé‑
nyes karrierjét Mátyásnak köszönheti, hogy jobbágyfiúból győri püspök lett (s 
később esztergomi érsek). Kinizsi esete is ismert, aki szintén a királyi szolgálatban 
haladt jócskán felfelé a ranglétrán. A később jelentős pályát befutó, és Erdélyben 
is ismert Szapolyai és Báthory családok is, a nagy királyt szolgálva emelkednek ki 
a köznemesek közül. 

Mátyás halála. Corvin János – Mátyás kiszemelt utóda 

Mivel a királyok számára kulcskérdés a trónöröklés megoldása, ezért 
Mátyást is foglalkoztatta a kérdés. Mivel a két házasságából nem született utóda, 
ezért az 1473‑ban egy bécsi polgárlánnyal való kapcsolatából született fiát, Corvin 
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Jánost jelölte ki trónörökösének. Életében sok birtokkal, adománnyal látja, el de 
nem ő fogja majd követni a trónon. 

Mátyás 1489‑ben, alig 46 évesen már sokat betegeskedett: súlyos köszvénye 
miatt időnként hordszéken vitette magát. Míg fiatalabb korában sokat lovagolt, 
a betegsége miatt inkább lovas kocsin, hintón tudott csak utazni. 1490 januárjá‑
ban a király egészségi állapota javult, így az orvosai beleegyeztek bécsi utazásába. 
Elutazása előtt a budai várat a könyvtárral és kincstárral együtt fiára bízta, ezu‑
tán azokat Ráskai Balázs várnagy és udvarbíró Corvin János nevében igazgatta 
tovább. 

Mátyás, Beatrix és Corvin János Visegrádon keresztül utazott tovább. 
Visegrádot ugyancsak a fiának adta át és egyben a Szent Korona lakatjának kul‑
csát is. Bécsben a király egy darabig még látszólag jól volt, de 1490. április 4‑én 
lett rosszul, és két napos szenvedést követően, április 6‑án halt meg. Halála után 
nyomban mendemondák keletkeztek, többek közt arról is, hogy Beatrix meg‑
mérgezte volna. (A korabeli leírások és későbbi orvosi vizsgálatok szerint való‑
színű, hogy gutaütés okozta halálát. Azért nem valószínű, hogy a királyné lett 
volna az esetleges megmérgezésnek a szerzője vagy végrehajtója, mert Beatrixnak 
a hatalma és befolyása addig tartott, ameddig Mátyás életben volt. Egy érdekes‑
ség, hogy király halálhírét Mátyás udvari bolondja (aki valójában nem is volt bo‑
lond, hanem bizalmi ember és tanácsadó volt) közölte az király kíséretében levő 
előkelő urakkal.  

Holttestét hazahozták Magyarországra és Székesfehérváron, a Szent István 
bazilikájában temették el. 

Mátyás terve, hogy Corvin János kövesse a trónon, nem sikerült. Az özvegy 
Beatrix szívesen maradt volna a trónon, akár azon az áron is, hogy egy esélyes 
királyjelölthöz megy feleségül, de ez a számítása sem vált be. Az egyre növek‑
vő török fenyegetettségre való tekintettel Magyarországnak olyan királyra volt 
szüksége, aki ezt a problémát fel tudja vállalni. Ezért 1490. július 15‑én Jagelló 
Ulászló cseh királyt választotta királlyá a pesti országgyűlés. 

Mátyás emlékezete

Ahogy meghalt Mátyás király, Magyarország történelmében megkezdődött 
a hanyatlás, ami alig pár évtized alatt elvezetett a mohácsi katasztrófához. Ezért is 
érthető, hogy Mátyás király életében szinte nem is volt annyira népszerű, mint 
halála után.

Túlzás nélkül állítható, hogy Mátyás király korában volt Magyarország 
legközelebb Európa legfejlettebb részéhez. Ez érvényes volt a művelődés te‑
rén, a Mátyás korabeli magyar reneszánsz a legfejlettebb európai kultúra élvo‑
nalába tartozott.  Gazdaságilag és katonailag is a középkorban Mátyás kora je‑
lentette Magyarország számára a csúcsot, innen következett be egy elég gyors 
romláshanyatlás.
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Mátyás életét és uralkodását számos kortársa, udvari krónikása megörökítet‑
te: A kortársak közül a legjelentősebb műveket Thuróczy János magyar, Antonio 
Bonfini és Galeotto Marzio, olasz humanista történészek írták. De még száza‑
dokkal később élt történészek számára is vitathatatlanul Mátyás, a legnagyobb 
magyar király és a bölcs uralkodó, akinek uralkodását és tetteit érdemes bemutat‑
ni az utókor számára.

A népmesék és népmondák világában is természetes, hogy Mátyás személye 
az egyik legnépszerűbb, így keletkezik Mátyásnak, az igazságos királynak a min‑
denki által ismert képe.

Mátyás királynak az utókor számos emlékművet állított, amelyek közül a 
legismertebb a Fadrusz János által készített kolozsvári szoborcsoport, ahol a nagy 
király kapitányai társaságában látható. De szerte a magyarok lakta területeken sok 
felé akad szobra, emlékműve…

Matei Corvin, considerat cel mai bun rege în evul mediu. În cursul aces‑
tui an, Matei Corvin a fost aniversat în țară și peste hotare. Autorul articolului 
prezintă viața și activitatea regelui, care a fost și cel mai important mecena al 
culturii în epoca lui.

Hepehupa 2018 nr 2
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cristian MoLdovan 
Sportul Sălăjean

Culturismul trăieşte la Şimleu 
Silvaniei datorită lui Ioan Laslo

De peste 25 de ani, Ioan Laslo reprezinză oraşul de sub Măgura în 
competiţii oficiale şi aduce cinste unui oraş mic, dar foarte primi‑

tor. Instructor fiind, şimleuanul care a reprezentat Armătura Zalău 
şi AS Mobila este preşedintele CS Gold Gym Şimleu, club în cadrul 

căruia pregăteşte şapte sportivi

Culturismul, un sport care în ţara noastră nu este foarte mediatizat, însă este 
un sport pe care îl practică din ce în ce mai mulţi oameni. Chiar dacă cei mai mulţi 
tineri aleg să practice fotbalul sau handbalul, în judeţul Sălaj avem şi mulţi prac‑
ticanţi ai acestui sport. Practicanţi este puţin spus, deoarece sportivii sălăjenii care 
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practică culturismul reprezintă cu succes judeţul nostru în competiţii naţionale sau 
chiar internaţionale şi aduc cinste Sălajului.

Şimleuanul Ioan Laslo, printre primii culturişti din Sălaj.

Printre cei mai vechi practicanţi ai acestui sport este şimleuanul Ioan Laslo, cel 
care de nu mai puţin de 33 de ani practică acest sport. Chiar dacă precum ca orice 
tânăr, în copilărie a cochetat cu fotbalul, aspectul său fizic l‑a determinat să păşească 
în sala de forţă, îndemnat de o carte în care erau mai multe exerciţii de culturism. A 
fost primul pas înspre acest sport, care avea să‑i aducă satisfacţii mari în următoarea 
perioadă.

„Pasiunea pentru culturism a apărut în urmă cu 33 de ani. Eram un adoles‑
cent slăbuţ, subţirel şi de atunci a venit îndemnul de la sine să fac ceva şi să pun 
masă musculară şi să arat mai bine. Eu făcusem fotbal înainte şi atunci am avut 
plăcerea să cumpăr o carte în care erau expuse mai multe exerciţii de culturism, 
alimentaţii, toate grupele musculare, sisteme de antrenament, medicamentaţii şi 
toate celelalte”, ne‑a spus Ioan Laslo.

Sportivul din Şimleu Silvaniei a fost printre primii în judeţul nostru care a 
început să practice acest sport. După o perioadă în care s‑a pregătit corespunzător, 
Nelu Laslo a fost legitimat la primul său club, pe care avea să îl reprezinte în prima 
sa competiţie oficială. Acel club se numea Armătura Zalău, Liviu Unguruşan fiind 
cel care a înfiinţat prima secţie de culturism din cadrul puternicei întreprinderi 
zălăuane şi prima sală afiliată la Federaţia Română de Haltere şi Culturism. Chiar 
dacă s‑a aflat la debut, şimleuanul s‑a remarcat încă din start.

„Primul meu concurs a fost la calificările pentru Campionatul Naţional, iar 
primul trofeu a fost titlul de vicecampion zonal, la categoria mea de juniori. Am 
concurat şi am reprezentat primul club din judeţul Sălaj înfiinţat la Zalău, de Liviu 
Unguruşan, Armătura Zalău, care avea şi echipă de fotbal, iar Liviu a înfiinţat prima 
secţie de culturism, prima sală afiliată la Federaţia Română de Haltere şi Culturism. 
Antrenamentele le‑am făcut la Şimleu, cu un prieten foarte bun de‑al meu, cu care 
am început şi să practic acest sport, prietenul meu Udrea Crişan. Noi am concurat 
pentru Armătura Zalău 2 ani jumate”, ne‑a mai spus şimleuanul.

AS Mobila, primul club din Şimleu.

După perioada frumoasă petrecută la Armătura Zalău, Ioan Laslo a făcut de‑
mersurile pentru a înfiinţa şi la Şimleu Silvaniei un club de culturism şi o sală care 
să fie afiliată la FRHC.  „Fiind şimleuan şi având în vedere că aveam sala de antrenament 
la Şimleu, am decis să facem o sală şi aici, pe care să o afiliem la Federaţia Română de Haltere 
şi Culturism”, spune Laslo. Ioan Laslo era angajat la fabrica de mobilă la acea vreme, 
iar cum fabrica avea asociaţie sportivă, şimleuanul a înfiinţat şi secţia de culturism.
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„În cadrul Asociaţiei, pe lângă fotbal, delta plan şi ce alte discipline mai erau pe 
acolo, am deschis secţia şi sala de culturism şi am afiliat‑o la Federaţie şi în următo‑
rii ani am început să pregătesc sportivi, după ce am făcut cursurile de instructor de 
culturism şi fitness şi aşa am putut să am elevi la sala mea”, ne mai spune culturistul 
şimleuan.

Nu a trecut mult timp, iar rezultatele au început să apară. Primele medalii şi 
trofee obţinute de Asociaţia Sportivă Mobila, secţia Culturism, au fost obţinute de 
Ioan Laslo şi Borzias Laszlo, la un concurs de Power Lifting.

„Am participat eu şi cu primul meu elev, Borzias Laszlo, la cele trei probe şi 
am reuşit să cucerim două trofee, el locul 1, iar eu locul 2, deşi în anul respectiv am 
bătut record naţional la proba de îndreptări, 260 de kg, dar la total adunate, a fost un 
sportiv din Arad, care a fost în faţa mea cu câteva kilograme. Aceste trofee au fost 
un impuls pentru a continua ceea ce facem”, îşi aminteşte Laslo.

În Culturismul românesc există trei competiţii majore. Este vorba des‑
pre Campionatul Naţional, Cupa României şi Cupa Federaţiei. Cu toate că aces‑
te competiţii sunt de o anvergură mare, sportivii participanţi nu sunt remuneraţi, 
precum se întâmplă în alte competiţii din alte sporturi. Totuşi, satisfacţia personală 
şi trofeele obţinute i‑au impulsionat pe culturiştii sălăjeni şi nu numai, să continue 
practicarea acestui sport. Primele trofee au fost un impuls şi pentru Ioan Laslo şi 
secţia de culturism de la AS Mobila pentru a trage şi mai tare în speranţa obţinerii 
unor noi  trofee şi medalii.

1989, anul în care „s-a născut” CS Gold GYM.

Anul 1989 a fost unul de cumpănă pentru culturismul din Şimleu Silvaniei. 
Astfel, fabrica de mobilă nu mai deţinea puterea financiară de a susţine această sec‑
ţie, iar pentru a nu lăsa acest sport să moară în oraşul de la poalele Măgurii, Ioan 
Laslo şi‑a luat „inima în dinţi” şi a înfiinţat propriul club, al cărui este şi preşedinte.

„CS Gold Gym a luat fiinţă în 1989. AS Mobila s‑a desfiinţat. Fabrica de 
Mobilă nu mai avea puterea financiară să susţină asociaţia şi să ajute sportul şi am 
decis să înfiinţez acest club. Este un club non‑profit şi care funcţionează de atunci 
şi până în prezent”, ne spune Ioan Laslo.

Numărul celor care au trecut pragul sălii este foarte mare, însă cei care şi‑a 
lăsat amprenta asupra clubului rămân mereu în amintirea celor care practică acest 
sport. Printre cei care au obţinut rezultate măreţe pentru CS Gold Gym se nu‑
măr: Borzasi Laszlo, Lorincz Csaba, Vasile Pogesan, Nagy Francisc (sportiv dece‑
dat în urmă cu câţiva ani), Iosif Varga, care actualmente se află în Anglia şi mai nou, 
Tokoly Francisc şi Tokoly Tunde. În ultimii ani s‑au reîntors în competiţii şi Marius 
Ilieş, dublu campion naţional, în 2013 şi 2014, precum şi Nelu Santavan, care de 
anul trecut a reînceput pregătirea pentru concursurile de masters. Pentru CS Gold 
Gym concurează şi Sorin Fritea, cel mai valoros sportiv din lotul actual al clubului 
şimleuan.
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„Cel mai valoros sportiv al momentului de la CS Gold Gym este Sorin Fritea, 
un şimleuan, care a stat în Şimleu până la 6 ani, după care a plecat în Timişoara, 
iar din 2012 i‑am făcut transferul la CS Gold Gym. El luna viitoare v‑a participa 
la Campionatul Mondial de la Bistriţa, de juniorii şi Masters, categoria 40 – 49 de 
ani”, spune preşedintele CS Gold Gym Şimleu Silvaniei.

Printre rezultatele obţinute de Fritea se numără numeroase clasări pe po‑
dium la Naţionale, dar şi prezenţă la Campionatul European, unde a reprezen‑
tat România la concursul de Culturism. Înainte de transferul la CS Gold Gym, 
Sorin a avut cel mai bun rezultat al său, tocmai la Şimleu, la Campionatul Naţional 
de Masters, organizat de CS Gold Gym în oraşul de la poalele Măgurii, acolo unde 
a câştigat categoria şi concursul OPEN, el fiind declarat cel mai bun culturist ro‑
mân la categoria masters, iar după acel concurs s‑a făcut transferul. „Pe el îl lea-
gă multe de acest oraş şi am decis împreună atunci să îi fac transferul. El stătea în 
Timişoara de mai mulţi ani şi reprezenta un club din Oradea”, şi‑a amintit Laslo.

În prezent, CS Gold Gym este reprezentat de şapte sportivi.

Printre primii sportivi  legitimaţi la CS Gold Gym au fost Borzaşi Iuliu şi 
Varga Iosif. În momentul de faţă, clubul şimleuan are nu mai puţin de şapte sportivi 
legitimaţi, care reprezintă cu succes clubul şimleuan în competiţiile naţionale. Este 
vorba de Tokoly Tunde, Tokoly Francisc, Ioan Mititelu, Marius Ilieş, Ioan Santavan 
şi Sorin Fritea. La cei şase sportivi enumeraţi mai sus se adaugă şi preşedintele Ioan 
Laslo. Cu excepţia lui Ioan Mititelu, toţi sunt şimleuani.

„Pe Ioan Mititelul l‑am transferat anul trecut, deoarece clubul său de la 
Timişoara s‑a desfiinţat şi atunci rămânând fără un club şi având dorinţa şi poten‑
ţialul de a participa la competiţii, am fost solicitat să îi fac transferul pentru a mai 
putea participa la competiţii”, ne‑a mai spus Ioan Laslo.

În ultimii ani, rezultate notabile pentru CS Gold Gym Şimleu Silvaniei au 
obţinut fraţii Tokoly, Francisc şi Tunde. Cei doi au reuşit să obţină clasări pe po‑
dium atât la Campionatul Naţional, cât şi la Cupa României sau Cupa Federaţiei, 
ei fiind tinerele speranţe ale clubului şimleuan. Totuşi, rezultate notabile a obţinut 
şi Marius Ilieş.

„Aş vrea să îl amintesc pe Marius Ilieş, care în 2013 la Slobozia a devenit vi‑
cecampion naţional, apoi în 2015 la Oradea a cucerit locul 3. Mititelu concurează 
numai la Campionatul Naţional, a luat locul 3, anul trecut pe podium”, ne mai 
spune preşedintele CS Gold Gym.

„Numărul celor care practică culturism a crescut”, spune Laslo.

În anii 90, acest sport era practicat de multe persoane, iar competiţiile 
importante, precum Campionatul Naţional sau Cupa României adunau şi câte 
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10 sportivi la o categorie. Din păcate, în ultima perioadă, numărul celor care 
practică acest sport este într‑un declin.

„Numărul celor care practică acest sport frumos a crescut. Sunt foarte multe 
săli, sunt sportivi în fiecare sală cu potenţial, care trebuie să fie descoperiţi, să fie le‑
gitimaţi şi să îi ducă la competiţii. Din 2010 încoace, numărul celor care participă la 
competiţii din partea cluburilor afiliate la Federaţie sunt mai puţini. Probabil partea 
materială este unul dintre motive, pregătirile şi deplasările necesită bani mulţi pen‑
tru a te pregăti corespunzător pentru o competiţie”, ne spune Ioan Laslo.

Ioan Laslo, de şapte ani la rând, pe podium la Campionatul Naţional.

Cu o vastă experienţă în spate, Ioan Laslo este fără doar şi poate printre cei 
mai decoraţi culturişti şimleuani şi sălăjeni. Cu renumite prezenţe la competiţii 
naţionale pentru trei cluburi, primele trofee fiind pentru Armătura Zalău, după 
care pentru AS Mobila, cele mai multe medalii şi trofee, Ioan Laslo a cucerit repre‑
zentând clubul său propriu, CS Gold Gym. Sigur, şi perioada în care a reprezentat 
clubul şimleuan este mult mai mare, însă cu toate că a înaintat în vârstă, acest lucru 
nu a făcut decât să îl motiveze şi mai tare pe ambiţiosul şimleuan, care la peste 50 
de ani are un fizic de invidiat.

„De‑a lungul anilor am obţinut primele rezultate la Armătura Zalău, unde 
am cucerit primele trofee şi medalii, după care în anii următori, am reprezentat 
AS Mobila, iar ulterior CS Gold Gym. La Gold Gym sunt majoritatea, deoarece 
am cei mai mulţi ani la activ aici. Din 2010 încoace am fost în fiecare an medaliat la 
Campionatul Naţional, am medalii şi la Cupa României şi Cupa Federaţiei. V‑am 
enumerat cele mai importante competiţii sub egida Federaţiei şi pe care am pus un 
accent mai mare ca pregătire”, spune preşedintele clubului şimleuan.

Performanţele sălăjeanului nu au fost trecute cu vedere şi acesta primeş‑
te foarte des invitaţii la diverse competiţii. După ce a cucerit locul 1 la Cupa 
Federaţiei, Ioan Laslo a fost invitat să participe la un concurs în Târgu Neamţ, însă 
din păcate a fost nevoit să refuze acea ofertă, din cauza timpului prea scurt dintre 
cele două competiţii.

„De‑a lungul anului sunt mai multe competiţii, vineri a fost un concurs la 
Târgu Neamţ, însă nu am  putut să îl onorez cu prezenţa. E greu, drumul lung, 
sâmbătă am fost la Brăila, nu mai sunt la vârsta junioratului, perioada de recuperări 
este mai mare şi nu pot ca la o săptămână distanţă să mă prezint”, spune şimleuanul.

Performanţa necesită muncă zilnică.

Sigur, vorbim aici despre rezultate, despre performanţe, este uşor, însă foarte 
multă lume uită de partea grea, de antrenamentele pe care eşti nevoit să le efectuezi 
pentru a ajunge în top şi a fi capabil să cucereşti o medalie. Precum în alte sporturi, 



Cristian Moldovan / Anuarul presei sălăjene 2018 • 89

pentru a obţine performanţă este nevoie în primul rând de seriozitate şi multă vo‑
inţă. Aşa a ajuns şi Ioan Laslo unul dintre cei mai decoraţi culturişti sălăjeni.

Nu a ajuns în top doar aşa, ci datorită faptului că mereu şi‑a dorit mai mult 
şi a fost foarte serios în ceea ce priveşte pregătirea sa. La fel se întâmplă şi în com‑
petiţiile oficiale. Nu poţi să te antrenezi doar înaintea unui concurs, este nevoie de 
antrenament pe tot parcursul anului.

„Pentru a obţine performanţă este nevoie de o muncă zilnică, deoarece nu 
poţi să te pregăteşti pentru a participa anul viitor la cele trei competiţii importante. 
Naţionalele sunt la sfârşit de mai, început de iunie. Nu poţi să te pregăteşti doar 
înainte fiecărei competiţii, noi trebuie să ne antrenăm tot timpul anului. În extra 
sezon avem alt program de antrenament, alt regim alimentar. Astea toate diferă 
de la o competiţie la alta. La power lifting pui accent pe forţă, la culturism foarte 
multă lume nu ştie că sunt două competiţii, de power lifting şi sunt concursurile 
de etalare, de frumuseţe. Programele de antrenamente sunt total diferite, la fel şi 
alimentaţia. Pentru performanţă, regimul alimentar este destul de dur. Dacă sporti‑
vul îşi doreşte cu adevărat să se prezinte într‑o formă bună la o competiţie precum 
Campionatul Naţional, atunci nu este destul că vine la sală. Regimul alimentar este 
legat foarte strâns de programul de antrenament şi de odihna. Cu 2 luni înainte 
de concurs tre să ai un regim strict, bazat pe o anumită alimentaţie. Trebuie să 
excludem carbohidraţii, trebuie pus mare accent pe o medicamentaţie bogată în 
vitamine şi minerale şi bineînţeles, suplimentele nutritive care sunt aminoacizii, 
proteinele, bazată pe caseină din lapte şi celelalte produse similare. Dacă progra‑
mul de antrenament, alimentaţia şi odihna sunt corespunzătoare, rezultatele vin”, 
spune Laslo.

Dopajul, o mare problemă în culturism.

Precum şi în celelalte sporturi, nu totul este roz în culturism şi deseori apar 
probleme. Principalele probleme la concursuri le reprezintă sportivii care sunt 
depistaţi pozitiv la testul anti‑doping. Despre această problemă, Ioan Laslo a avut 
de adăugat câteva cuvinte.

„De la începutul carierei am fost învăţat să practic un sport curat, fair‑play. Eu 
nu concep ca un sportiv care a consumat substanţe interzise este fair‑play faţă de 
colegi. Sunt foarte mulţi, în special în rândul tinerilor, care vor să cunoască şi să 
consume substanţe interzise. Aici mă refer la steroizi anabolizanţi, acele substanţe 
diuretice care ajută la accelerarea arderilor grăsimi şi a eliminării apei din organism, 
iar cei care le consumă văd că musculatura creşte într‑un timp foarte scurt, sunt 
mai puternici, sunt tentaţi să meargă în continuare cu aceste substanţe, care din 
punctul meu de vedere îşi spun cuvântul în timp. Ele mai devreme sau mai târziu 
îşi fac simţită prezenţa lor în organism. La fel se întâmplă şi cu substanţele care 
ajută la arderea grăsimii, cunosc sportivi, îmi pare rău că trebui să zic lucrul ăsta. La 
nivel mondial, acest sport frumos s‑a transformat. Culturiştii au devenit cobai, fac 
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experienţă pe trupul lor, deoarece necunoscând produsele pe care vi le‑am spus, 
ori le iau de pe internet ori din diverse surse pentru a ajunge cât mai repede în 
vârful piramidei fără să se gândească la repercusiuni. Au fost mulţi sportivi care 
au fost puşi pe site‑ul ANAD. Cum mai spuneam şi înainte, mie îmi pare rău că 
ANAD vine la competiţii şi face probe doar la juniorii şi seniori. La masters, din 
2010 încoace nu s‑a mai luat proba doping, atât timp cât şi noi suntem sportivi şi 
concurăm în cadrul unei competiţii. Sigur, ei motivează că s‑a pus mai mult accent 
pentru juniori, dar ce exemplu aş putea fi eu ca instructor al CS Gold Gym dacă 
aş fi depistat pozitiv la o competiţie. Copii şi părinţii m‑ar vedea pe site‑ul ANAD 
că sunt acolo pe site şi mulţi nu şi‑ar mai lăsa copii să vină la sală. O să vadă că am 
rezultate, însă nu le‑am obţinut curat, eu practic am fost un hoţ. La capitolul ăsta ar 
fi foarte multe de discutat pe baza acestor nenorocite de substanţe, care din dorinţa 
de a ajunge în vârf, foarte mulţi tineri le iau şi le procură şi îşi distrug sănătatea”, 
este de părere Ioan Laslo.

Cât despre cei care vor să înceapă să practice acest sport, preşedintele CS Gold 
Gym Şimleu îi sfătuieşte să se antreneze şi alimenteze corespunzător în fiecare eta‑
pă din dezvoltarea lor şi să ducă o viaţă sportivă ordonată.

Urmează Mondialul de la Bistriţa.

În perioada următoare, CS Gold Gym va fi reprezentat la lotul naţional de 
Sorin Fritea, care va participa alături de România la Campionatul Mondial de la 
Bistriţa, care se va desfăşura în perioada 9 – 12 noiembrie.  „Sorin a  avut parte de tot 
sprijinul meu în ceea ce priveşte partea de pregătire pentru acest concurs. Munca este a lui. El se 
antrenează în Timişoara, însă vorbim zilnic la telefon”, spune Laslo.

Despre activitatea de la CS Gold Gym, să spunem că Ioan Laslo va încercat 
să îşi formeze echipa cu care va participa anul viitor la competiţiile oficiale. În în‑
cheiere, Ioan Laslo crede că şi autorităţile locale ar trebui să fie implicat mai mult 
în sportul judeţean.

„Instituţiile statului ar trebui să pună mai mult accent pe sport. Nu vorbesc numai despre 
sport, ci despre toate ramurile sportive, precum spunea şi colegul Monel Sabou într-un editorial, 
instituţiile statului, cei care ar trebui să sprijine un pic sportul şi să ajute sportivii, pentru a nu 
fi nevoiţi să părăsească judeţul pentru performanţă, sau chiar afară în străinătate. Ar trebui pus 
mai mare accent şi ajutaţi cei care doresc să facă performanţă, însă nu doar pe aceştia, ci în gene-
ral. Sportivii legitimaţi după 2013: Ardelean Adrian şi Găvriluţ Flaviu au obţinut rezultate 
foarte bune, dar după terminarea liceului au plecat în străinătate, Anglia sau Germania. Cu 
acest fenomen sunt convins că se confruntă şi alte discipline sportive. Pregătim sportivii până la 
terminarea liceului, iar apoi datorită situaţiei existente la noi în ţară, aceştia pleacă în străinătate. 
Aici ar trebui să intervină statul, după părerea mea, să sprijine aceşti sportivi de performanţă”, 
a încheiat Ioan Laslo, preşedintele CS Gold Gym Şimleu.

10 noiembrie 2017
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O „sălăjeancă” face senzaţie la 
Dinamo Bucureşti

Alessia Popescu a reuşit să devină într-un timp relativ scurt una dintre 
cele mai bune jucătoare de tenis din ţară la categoria sa de vârstă, câş‑
tigând mai multe locuri 1 la competiţii importante din ţară, de nivelul 
Circuitelor Naţionale. „Iubesc acest sport foarte mult şi vreau să ajung 
cât mai departe, dacă se va putea în tenisul de câmp profesionist. Mă 
antrenez din greu în fiecare zi şi mă bucur de ceea ce fac”, ne-a spus 

sportive.

Valorile şi talentele se nasc oriunde, 
însă de la a fi talentat şi a şi realiza ceva 
cu talentul tău este o cale destul de lungă 
care depinde de mai mulţi factori. Astfel, 
printre primele condiţii spre a face per‑
formanţă este beneficierea de condiţiile 
optime pentru a‑ţi dezvolta „darul” pri‑
mit la naştere. Există mulţi zălăuani care 
au făcut performanţă la cluburile sporti‑
ve din Sălaj, însă există şi cazuri în care 
pentru mai multe oportunităţi anumite 
persoane aleg să părăsească oraşul de la 
poalele Meseşului în căutarea de mai 
bine.

De un caz asemănător a avut parte şi Alesia Popescu, o tânără talentată, care 
face senzaţie în competiţiile de tenis de câmp pentru Dinamo Bucureşti, dar care a 
început acest sport la CS Winners Cluj. Ei bine, chiar dacă a început tenisul la clu‑
bul clujean şi are prestaţii de excepţie la Dinamo, tânăra Alesia îşi are originile din 
Sălaj, având în vedere că mama sa, Corina, este născută în Zalău, dar pentru a bene‑
ficia de o educaţie mai bună, a ales să plece în Cluj‑Napoca. În oraşul de pe Someş, 
Corina a locuit alături de soţul ei, Traian Popescu, un fost sportiv de performanţă.

Până la vârsta de 14 ani a practicat tenisul de performanţă, după care a trecut 
la handbal, sport în care a reuşit să ajungă pe prima scenă, alături de CS Politehnica 
Iaşi. Între timp a apărut şi Alessia, născută în 11 noiembrie 2004. Cu asemenea gene 
importante, tânăra era destinată unui viitor măreţ.
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A început sportul la 6 ani.

Luând în considerare faptul că tatăl său a fost sportiv de performanţă, Alessia 
a început încă de când era un copil să fie atrasă de sport. La îndemnul părinţilor a 
început să practice atletismul sau înotul, însă sportul care a atras‑o cel mai mult a 
fost fără doar şi poate tenisul de câmp. Prin urmare, de la vârsta de 6 ani, tânăra 
Alessia a început să practice acest sport la CS Winners Cluj‑Napoca.

“Am dat‑o la tenis, pentru că soţul meu a făcut şi el tenis de performanţă până 
la 14 ani şi după aceea a jucat ca portar la Poli Iaşi în Divizia A la handbal, era cumva 
o predestinare”, ne‑a spus Corina Popescu, mama Alessiei.

De la CS Winners Cluj-Napoca la Dinamo.

Datorită faptului că Alessia avea un potenţial, părinţii au decis să se mute în 
Bucureşti, pentru ca tânăra lor comoară să poată beneficia de tot ce are nevoie pen‑
tru a merge mai departe cu cariera sa în această disciplină sportivă. După câteva 
încercări cu antrenori diferiţi, tânăra Alesia a ajuns în curtea celor de la Dinamo, 
acolo unde avea să cunoască culmile succesului în tenisul de câmp.

Astfel, la vârsta de 9 ani au început să apară şi primele rezultate, iar în lun a 
februarie a anului 2014, Alessia Popescu avea să câştige şi primul trofeu din stu‑
foasa colecţie care avea să urmeze. Prin urmare, „sălăjeanca” a cucerit primul loc la 
Cupa Oneşti, la categoria de vârstă U10.  Câteva luni mai târziu, Alessia şi‑a con‑
tinuat prestaţiile bune şi a obţinut o nouă medalie de aur la Cupa „Decathlon” de 
la Ploieşti, pentru ca în aceeaşi lună să obţină şi medalia de argint la „Memorialul 
Gheorghe Viziru”.

A ajuns printre cele mai bune tenismene din ţară

La o vârstă destul de fragedă, trofeele au început să se înmulţească, iar la fi‑
nalul anului 2014, Alessia a ajuns pe locul 5 în clasamentul Federaţiei Române de 
Tenis la categoria de vârstă U10. Locul 1 la Campionatul Naţional cu echipa şi 
locul 2 la Cupa „Galaxy” Bucureşti, unde a participat la U12, categorie de vârstă 
superioară, au contribuit la ascensiunea tinerei tenismene.

Anul 2015 a fost o adevărată „vânătoare” de trofee, iar Alessia a început să 
participe şi în competiţiile de dublu, acolo unde a avut de asemenea câştig de cauză 
în mai multe rânduri. Nu mai puţin de şase locuri 1 au fost cucerite de comoara 
Corinei şi a lui Traian în anul 2015.

Trebuie menţionat faptul că Alessia Popescu a reuşit să câştige în anul re‑
spectiv şi o competiţie la care a participat la o categorie de vârstă superioară, este 
vorba de Cupa „Galaxy”, unde a participat la U14. De asemnea, trebuie menţionat 
şi primul loc la Circuitul Naţional de la Braşov, precum şi Circuitul Naţional de 
la Sibiu, atât la individual, cât şi la dublu.
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Locul 3 la nivel naţional.

Chiar dacă anul 2016 nu a fost la fel de reuşit precum precedentul, să spu‑
nem că a fost mai mult un fel de acomodare cu nivelul la care a ajuns Alessia să 
presteze acest sport. Cu toate acestea, trofeele nu au lipsit şi trebuie amintite şi un 
loc 2 obţinut la Circuitul Naţional Dinamo Bucureşti, precum şi un alt loc 2, cu‑
cerit din nou, la o categorie superioară vârstei acesteia, la Trofeul „Agronomia” din 
Bucureşti, participând la categoria de vârstă U14.

Pe lângă competiţiile de simplu, Alessia a început să exceleze şi în cele de du‑
blu, cucerind mai multe trofee şi în acestea. Toate aceste rezultate au propulsat‑o 
pe tânăra tenismenă până pe locul 3 pe ţară în clasamentul Federaţiei Române de 
Tenis.

Alessia Popescu: „Iubesc acest sport”.

Tânăra tenismenă şi‑a manifestat iubirea faţă de acest sport şi îşi doreşte o 
carieră în tenisul de câmp profesionist, însă pentru asta va trebui să muncească zi 
de zi şi cu siguranţă că va ajunge acolo, deoarece talentul e acolo.

„Iubesc acest sport foarte mult şi vreau să ajung cât mai departe, dacă se va pu‑
tea în tenisul de câmp profesionist. Mă antrenez din greu în fiecare zi şi mă bucur 
de ceea ce fac”, ne‑a spus Alessia Popescu.

Spuneam că anul 2017 a fost unul de succes pentru tânăra cu origini sălăjene, 
început cu două locuri 1 cucerite la Trofeul „AMG Bucureşti” şi Trofeul „Dinamo 
Babolat”, obţinute în luna ianuarie.De asemenea, în acest an, tânăra Alessia a mai 
cucerit alte trei trofee importante. Aici vorbim despre Circuite Naţionale, la care 
participă peste 50 de sportivi în fiecare an. Primul trofeu a fost cucerit la Circuitul 
Naţional FRT ‑ Cupa Tennis Team, de la Bucureşti, urmată de o nouă clasare pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului la Circuitul Naţional FRT – Cupa Bright Ştiinta 
de la Constanţa, la U14, acolo unde au participat peste 50 de sportivi.

Evoluţiile remarcabile din acest an au continuat, iar la Circuitul Naţional 
– „Trofeul Vrancea” de la Focşani a urmat o nouă medalie de aur. De menţionat 
este şi titlul naţional pe echipe, obţinut de Dinamo la Campionatele Naţionale 
Intercluburi Dublu U14.Toate aceste rezultate i‑au dat încredere elevei lui Andrei 
Mărcuţ, care speră să ajungă în tenisul profesionist.

„Rezultatele foarte bune pe care le‑am avut anul acesta mi‑au întărit con‑
vingerea că dacă eşti perseverent în ceea ce faci şi cu puţină şansă, poţi să ajungi 
departe”, a mai spus tânăra Alessia.

Chiar dacă anul competiţional s‑a încheiat, antrenamentele vor continua, de‑
oarece în perioada următoare, alături de antrenorul ei, Alessia va începe pregătirile 
pentru Campionatele Naţionale din prima lună a anului viitor.
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„Acum, împreună cu antrenorul meu, Andrei Mărcuţ, mă pregătesc pentru 
campionatele naţionale individuale din ianuarie 2018, la categoria 14 ani”, a decla‑
rat Alessia Popescu, pentru Sportul Sălăjean.

7 ianuarie 2018



Special. Tiberiu Negrean, unul 
dintre cei mai valoroşi poloişti din 
România, îşi are originile în Sălaj

Ajuns să practice acest sport în urma unor probleme cu spatele cu 
care s-a confruntat în perioada copilăriei, Negrean provine dintr-o 

familie cu origini din comuna Buciumi, comună în care Tibi şi-a 
petrecut primii cinci ani din viaţă. Nu mult a durat până când tână‑
rul avea să devină unul dintre cei mai valoroşi poloişti ai ţării, ajun‑

gând chiar să evolueze în Ungaria, în cel mai puternic campionat din 
lume! Sportivul în vârstă de 29 de ani se poate mândri acum cu patru 
titluri naţionale, o finală de Cupa LEN, precum şi alte premii indivi‑

duale acumulate de-alungul carierei.

Performanţă, trofee, faimă cam la asta visează mulţi în perioada copilăriei. 
Unii reuşesc în domeniul medicinei, alţii în domeniul IT, iar alţii chiar în dome‑
niul sportului. Însă, pentru a ajunge acolo e nevoie de multă muncă, de sacrificii şi 
de multă voinţă şi putere de caracter.

Mulţi cedează pe parcurs, alţi se îngrozesc de starturile dificile de care se „lo‑
vesc”, în timp ce alţii fac tot ce le stă în putinţă şi este necesar pentru a‑şi îndeplini 
visele şi a ajunge să facă performanţă în domeniile pe care şi le doresc.

În ceea ce priveşte domeniul sportiv, pentru că aici ne pricepem cel mai bine, 
ne putem lăuda cu fotbalişti precum Liviu Antal, Gabriel Vaşvari sau Vlad Morar, 
la karate ne mândrim cu multiplul campion mondial şi european Călin Marincaş, 
la  atletism o avem pe Paula Todoran, iar la box pe Adrian Popuţea, cel care este cel 
mai reprezentativ pugilist al judeţului nostru.

Şi la volei ne putem mândri – fără doar şi poate cu Adrian Gontariu şi Nneka 
Onyejekwe – şi tot la un sport de echipă, la unul mai deosebit – la polo, Sălajul se 
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mândreşte cu Tiberiu Negrean. Provenit dintr‑o familie din comuna Buciumi, 
Negrean s‑a născut la data de 1 septembrie 1988 în Cluj‑Napoca, însă primii cinci 
ani din viaţă i‑a petrecut pe meleaguri sălăjene, la Buciumi, înainte de a se muta cu 
familia la Cluj.

Un control medical i-a schimbat viaţa

Totuşi, poloul este un sport nu foarte îndrăgit la noi şi cu siguranţă nu unul 
foarte mediatizat. De aceea ne‑am întrebat cum a ajuns un puşti cu originile în 
Buciumi să practice acest sport. Pentru a ne lămuri asupra acestui aspect, am luat 
legătura chiar cu celebrul poloist.

Ceea ce ne‑a mărturisit Tiberiu Negrean este o poveste de viaţă ce poate fi le‑
gată de destin, în cazul amatorilor de acest subiect. Astfel, tânărul cu origini sălăjene 
a ajuns să practice acest sport în urma unui control medical!?

„Aveam probleme cu spatele când eram mic şi în urma unui control medical 
aveam doar două opţiuni: să port corset sau să fac înot. Am ales cea de‑a doua vari‑
antă, iar la doi ani distanţă am luat şi primul contact cu poloul. O echipă făcea an‑
trenamente la acelaşi bazin la care înotam şi pur şi simplu mi‑a plăcut acest sport”, 
îşi aminteşte Tiberiu Negrean.

Este vorba despre CSS Viitorul Cluj, echipă la care a fost legitimat la vârsta 
de 10 ani şi cu care a participat la primul turneu. „În ‘98 am participat la primul turneu 
de copii şi juniori, unde am cucerit şi prima medalie. Aşa a început totul”, ne mărturiseşte 
sportivul cu origini în Buciumi.
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La 12 ani a ajuns la Steaua Bucureşti.

Chiar dacă avea o vârstă încă fragedă şi practica de puţin timp acest sport, 
calităţile de care dădea dovadă Tiberiu Negrean erau ieşite din comun, iar mulţi 
îi prevedeau un viitor mare tânărului. Astfel, în anul 2000, în urma unui turneu 
naţional la care a participat alături de CSS Viitorul Cluj, Negrean a fost remarcat 
de antrenorul Cătălin Turianu, cel care şi l‑a dorit foarte mult la Steaua Bucureşti.

Sigur, la vârsta de 12 ani e foarte greu să faci pasul la o echipă titrată şi să se 
muţi în Bucureşti. Era o decizie importantă, însă pentru a continua  performanţa, 
era necesar acest pas în cariera sa.

„Aveam 12 ani când am fost dorit de Steaua. Am vorbit şi cu părinţii şi am de‑
cissă fac acest pas. Astfel, pe 8 octombrie 2000 m‑am mutat definitiv în Bucureşti. 
Nu mi‑a fost greu să mă adaptez, cel puţin din punct de vedere al şcolii, iar în 
primele trei luni am stat într‑un cămin al clubului. Ulterior, am avut posibilitatea 
să‑mi cumpăr un apartament, unde am reuşit să stau cu cineva care m‑a îngrijit. 
Asta până la vârsta de 16 ani, de când am început să mă gospodăresc singur”, ne 
spune Tiberiu Negrean.

Astfel, deşi a ajuns în Bucureşti la o vârstă fragedă, tânărul nu s‑a lăsat vrăjit 
de atracţiile capitalei şi a continuat să îşi vadă de propriul drum, dând dovadă de 
ambiţie, seriozitate şi multă dăruinţă, trei dintre calităţile principale de care trebuie 
să dai dovadă pentru a reuşi să ajungi şi la performanţă.

La 15 ani a debutat deja în Divizia A!

După trei ani petrecuţi la Steaua Bucureşti, visul lui Tiberiu Negrean a deve‑
nit realitate, iar tot efortul depus şi sacrificiile pe care le‑a făcut au început să dea 
roade.

Prin urmare, la vârsta de doar 15 ani, talentatul poloist debuta în Divizia A, 
la Voinţa Cluj, având dublă legitimare cu juniorii Stelei. În primul său sezon la 
seniori, a impresionat şi şi‑a ajutat echipa să termine pe un onorabil loc 5, deşi la 
Voinţa evoluau foarte mulţi tineri de la Naţionala de tineret.

Titlul de golgheter şi medalie de bronz, la Rapid Bucureşti.

După doi ani petrecuţi la echipa clujeană, la vârsta de 17 ani, talentatul poloist 
făcea pasul către Rapid Bucureşti. În Giuleşti avea să înceapă şi adevărata lui ascen‑
siune şi primele trofee din carieră.

Astfel, în cel de‑al doilea sezon la Rapid s‑a clasat pe locul 3, cucerind meda‑
liile de bronz în Divizia A. Totodată, Tiberiu Negrean avea să devină şi golgheterul 
campionatului României!
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În 2007 a revenit la Steaua.

Deşi scurtă, perioada de la Rapid a fost una bună, Cu toate acestea, în anul 
2007 a ales să revină la Steaua – prima sa dragoste, echipă pentru care avea să joace 
pentru prima dată la nivelul seniorilor. Impactul a fost unul imediat, iar scopul era 
cucerirea primului său titlu naţional.

Din păcate, această performanţă nu a fost reuşită, deoarece clubul „roşu‑albas‑
tru” s‑a clasat pe locul 2  în cele două sezoane petrecute acolo de Negrean.

La vârsta de 21 de ani, sportivul schimba din nou echipa, ademenit fiind de 
oferta celor de la CSM Oradea, dar şi de posibilitatea de a fi mult mai aproape de 
casă, atât de Cluj‑Napoca, cât şi de meleagurile liniştitoarea din Buciumi.

Dublu campion naţional şi pasul către cel mai important campionat 
din lume.

Decizia de a veni la Oradea s‑a dovedit a fi cea mai bună din carieră, cel puţin 
din punct de vedere al trofeelor pe care avea să le cucerească la clubul bihorean. 
Astfel, în sezonul 2009 – 2010, Tiberiu Negrean avea să‑şi continue ascensiunea sa 
personală, cât şi la nivelul echipelor de club.

Prin urmare, în primul sezon petrecut la clubul bihorean,  Negrean avea să 
devină campion al României în premieră! Mai mult de atât, poloistul a continuat 
să impresioneze şi i‑a ajutat pe orădenii în următorul sezon să‑şi păstreze titlul de 
campioni.

După două trofee importante în care Negrean a strălucit, ofertele de la clu‑
buri puternice de „afară” nu aveau cum să lipsească. Astfel, în 2011, sportivul a făcut 
pasul către cel mai puternic campionat de polo din lume, cel al Ungariei. Echipa 
care l‑a convins pe Negrean să plece în campionatul ţării vecine a fost Szolnoki 
Vízilabda Sport Club. Chiar dacă a schimbat ţara şi campionatul, cariera sa a cunos‑
cut o continuitate şi românul a impresionat şi peste graniţe.

Chiar juca în cel mai puternic campionat din lume, Negrean a continuat să 
adune trofee! Astfel, în cel de‑al doilea sezon în Ungaria, el a reuşit să dispute finala 
campionatului, precum şi al Cupei Ungariei, din păcate, amândouă pierdute.

Încă două titluri naţionale cu CSM Oradea.

După două medalii preţioase de argint cucerite în Ungaria, Negrean a reve‑
nit în anul 2013 la CSM Oradea, pentru care avea să evolueze în următorii patru 
ani, timp în care a condus echipa bihoreană spre alte două titluri naţionale şi două 
locuri secunde.

Mai mult, în a doua sa perioadă petrecută la Oradea, a reuşit şi o performanţă 
istorică, reuşind să ajungă cu CSM până în finala LEN EuroCup! Din păcate, ulti‑
mul act a fost pierdut de orădeni împotriva maghiarilor de la Ferencvaros, însă fără 
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doar şi poate, performanţa este cea mai mare performanţă a unei echipe româneşti 
după 1990. De altfel, CSM Oradea a devenit doar a treia echipă românească care a 
disputat o finală de cupă europeană, după Dinamo (Cupa Campionilor Europeni 
– 1968) şi Crişul Oradea (Cupa Cupelor – 1982).

Golgheterul României de două ori!

De‑a lungul anilor petrecuţi în campionatul românesc, Negrean a reuşit să 
strângă nu mai puţin de două titluri de golgheter, precum şi de patru ori titlul de 
cel mai tehnic jucător, iar în 2013 a fost desemnat cel mai jucător din campionatul 
intern.

„În anii în care am evoluat în campionatul României am strâns mai multe 
titluri individuale, dar sincer, nu pun preţ pe aceste trofee. Prefer ca echipa la care 
evoluez să îşi atingă ţelul şi obiectivele şi nu contează cine înscrie sau cine pasează, 
contează grupul. Până la urmă, de asta suntem echipă. Dacă alegeam sporturi indi‑
viduale, mergeam la tenis”, a spus Tiberiu Negrean pentru Sportul Sălăjean.

A plecat în Germania şi s-a duelat cu fostele echipe în Liga 
Campionilor.

În vara anului 2017, după patru ani frumoşi în care a strâns două titluri naţi‑
onale, două medalii naţionale de argint, precum şi medalia de argint în LEN Euro 
Cup, Tiberiu Negrean se despărţea de CSM Oradea, destinaţia sa fiind campioa‑
na Germaniei – Wasserfreunde Spandau 04 Berlin.

Alături de „nemţi”, Negrean a participat în Liga Campionilor, iar în faza gru‑
pelor a fost nevoit să joace împotriva celor de la Steaua Bucureşti, dar şi a celor de 
la Szolnok.

În duelul cu românii, Negrean chiar a adus victoria în tabăra echipei sale, 
după un gol reuşit în ultima secundă! Cu Spandau 04 Berlin, românul a reuşit să 
ajungă între primele opt echipe în Liga Campionilor.

Tibi Negrean: „De departe, campionatul din Ungaria este cel mai 
puternic din lume”

Având deja experienţe în trei campionate diferite, valorosul poloist şi‑a pu‑
tut forma o părere şi a ajuns la aceeaşi concluzie la care au ajuns şi specialiştii, în 
Ungaria este cel mai puternic campionat din lume, în care evoluează cei mai valo‑
roşi jucători ai lumii.

„Am evoluat în trei campionate diferite, dar de departe în Ungaria este cel 
mai puternic campionat din lume. Dacă ar fi să comparăm cu fotbalul, campionatul 
de polo din Ungaria ar fi precum cele din Spania şi Anglia de la fotbal, unde sunt 
toţi cei mai buni jucători din lume. Pe lângă faptul că au mai multe divizii, prima 
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ligă este alcătuită de 16 echipe, iar cel puţin primele 10 sunt de un nivel apropiat şi 
fiecare poate să bată pe fiecare. Nu se compară nici cu România, nici cu Germania”, 
spune poloistul în vârstă de 29 de ani.

De ziua sa a debutat la Naţională.

Un talent ca al său nu avea cum să treacă nevăzut şi de către selecţionerul 
echipei naţionale a României. Astfel, Vlad Hagiu l‑a promovat la echipa de seniori 
exact în ziua în care a împlinit 18 ani. Selecţionerul i‑a făcut acest cadou în cadrul 
partidelor din turneele oficiale de la Europene.

„Am debutat în turneele oficiale de la Campionatul European din 2006 de la 
Belgrad, chiar de ziua mea, pe 1 septembrie, şi aceea a fost şi cea mai bună perfor‑
manţă din istoria poloului românesc – un loc 4, după ce am pierdut duelul pentru 
medalia de bronz. Acela a fost momentul în care am început să joc în Naţională,  iar 
de atunci sunt constant titular”, îşi aminteşte Tiberiu Negrean.

Cu Naţionala a strâns amintiri frumoase pe care le va păstra toată viaţa, iar 
momentul debutului cu siguranţă nu îl va uita, mai ales dacă luăm în considerare 
circumstanţele în care a avut loc. Totuşi, cele mai frumoase momente au fost – fără 
doar şi poate – cele petrecute la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra.

„Una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le‑am avut a fost debutul din 
2006. Au fost momente frumoase şi la Mondialele din 2007 şi 2009, când am luat 
locul 7 – o performanţă notabilă, dar punctul culminant a fost turneul de calificare 
pentru Olimpiada din 2012 de la Londra. Turneul de calificare a fost ca şi un mini 
Campionat Mondial, unde am reuşit să accedem în primele patru echipe şi am 
obţinut biletele pentru mult dorita Olimpiadă. Majoritatea poloiştilor îşi calculează 
cariera pe cicluri olimpice. Pentru mine, atunci a fost momentul de vârf al carierei. 
Am făcut o figură frumoasă şi la Jocurile Olimpice. Am reuşit chiar cel mai specta‑
culos meci de la Olimpiadă împotriva Ungariei,  după un duel spectaculos pe care 
l‑am pierdut, 15 – 17, dar a fost meciul cu cele mai multe goluri”, spune valorosul 
poloist.

Buciumi, locul de relaxare

Primii cinci ani din viaţă, Tibi Negrean i‑a petrecut în comuna sălăjeană, 
având în vedere că familia sa este de acolo. Însă, de fiecare dată când a avut posibili‑
tatea, Negrean a revenit cu drag în judeţul Sălaj pentru a se relaxa şi a petrece tim‑
pul liber într‑un mod plăcut, mai ales că peisajul din comuna Buciumi este unul 
superb. Mai mult, în această perioadă, Tibi chiar lucrează la construcţia unei cabane 
la Buciumi, pe terenul bunicului său, iar în momentul în care va pune punct cari‑
erei sportive, să poată reveni pe meleagurile sălăjene.

„Anul trecut am decis să vin pe meleagurile unde am copilărit şi bunicul mi‑a 
dat acceptul să îmi construiesc o cabană. Iniţial am dorit să construiesc un foişor şi 
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să plantez o livadă de pomi şi anul acesta să închid foişorul şi să contruiesc o căbă‑
nuţă, unde să putem şi înnopta când venim la Buciumi. O să vin în Sălaj tot timpul, 
iar după ce termin cu sportul, la Buciumi o să fie un punct de relaxare, unde să îmi 
petrec timpul şi să desfăşor activităţi care mă fac fericit. 25 la sută sunt sălăjean, aici 
am copilărit în primii cinci ani din viaţă. Nu sunt în totalitate sălăjean, dar cu sigu‑
ranţă am şi sânge de sălăjean în mine”, a subliniat sportivul.

În încheiere, Tiberiu Negrean le‑a transmis şi un mesaj tinerilor care doresc 
să practice acest sport, precum şi părinţilor care vor să‑şi îndemne copiii spre prac‑
ticarea acestuia.

„Din păcate, poloul nu este un sport foarte mediatizat, iar în prezent chiar nu 
mai este deloc, dar le transmit părinţilor să‑şi ducă copiii cu încredere la înot şi la 
polo pentru că este un sport care îi disciplinează, le formează un corp frumos, e un 
sport sănătos şi cu siguranţă nu vor avea nimic de pierdut dacă vor îl vor alege”, a 
încheiat multiplul campion la polo.

17 septembrie 2018
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MihaeLa MoLdovan 
Sőlajul pur şi simplu

Matthew Astley – britanicul care 
de pe scena Baletului Național 

Englez visează să viziteze România

A început cu Școala Regală de Balet, apoi a trecut la Baletul Regal în pași de 
dans din care și‑a construit o carieră. A dansat timp de cinci ani pe marile scene din 
Franța, a fost aplaudat la Paris, iar acum face parte din Baletul Național Englez. A 
avut ocazia să lucreze alături de maeștri ai baletului internaţional, iar „Spărgătorul 
de nuci” al lui Ceaicovski ori „The Vertiginous Thrill of Exactitude” al lui William 
Forsythe se numără printre preferatele sale. Un om care a lăsat casa părintească 
la 11 ani pentru a transforma dansul în profesie. Un perfecționist și un visător în 
același timp. Matthew Astley, un britanic care din inima Londrei, la ceaiul de la ora 
5, ne spune cum abia așteaptă să viziteze România.

„Să dansez pe muzica lui Ceaicovski e magic”.
Rep.: Când ți‑ai dat seama că vrei să studiezi la Școala Regală de Balet?
Mathew Astley: Am făcut dans modern și step de la vârsta de 7 ani, întrucât 

fratele meu geamăn, diagnosticat cu dispraxie, a fost îndrumat să urmeze cursuri 
de dans pentru a diminua simptomele bolii. La puțin timp după ce am început 
amândoi cursurile, profesorul a văzut că am înclinație pentru dans și le‑a spus pă‑
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rinților că ar fi bine să iau lecții de balet. Am dat o probă pentru Asociația Regală 
de Balet – Juniori, la vârsta de 9 ani, și mi‑am petrecut următorii doi ani studiind și 
lucrând în weekend cu Baletul Regal și cu Baletul Regal din Birmingham. Atunci 
am realizat că vreau să transform dansul în profesie și să studiez la Școala Regală de 
Balet a început să fie visul meu. Am dat o probă când am împlinit 11 ani și, admis 
fiind, am lăsat în urmă casa părintească pentru a studia acolo. Am urmat cursurile 
integral și le‑am încheiat opt ani mai târziu.

Rep.: Și cum au fost începuturile în carieră?
M.A.: După absolvirea Școlii Regale de Balet, m‑am alăturat trupei de balet 

Ballet du Capitole în Toulouse, Franța. Am fost foarte norocos pentru că directorul 
mi‑a dat o serie de posibilități de afirmare. La început a fost dificil să învăț franceza, 
dar eram 18 naționalități diferite în cadrul companiei, iar engleza a fost cea mai 
ușoară metodă pentru toți ca să comunicăm între noi. Curând am început să fac 
mai mult decât dansuri de grup și în al treilea an acolo am fost promovat, ajungând 
Demi‑Solist.

Rep.: În 2012 ai dansat în „Spărgătorul de nuci”, cu Baletul Regal din 
Birmingham. Cum a fost să dansezi pe muzica lui Ceaicovski?

M.A.: A fosto experiență extraordinară, trăită cu Baletul Regal din 
Birmingham, Să dansez pe muzica lui Ceaicovski a fost ceva magic, muzica este 
într‑adevăr iconică și pentru că toată lumea o cunoaște atât de bine este ușor să 
te simți relaxat și e plăcut să dansezi fără stresul de a număra continuu și de a te 
concentra mereu să‑ți amintești ce bucată urmează. Una din reprezentații a avut 
loc pe Arena O2 și a fost o experiență incredibilă, cu un public de peste 8.000 de 
persoane.

Rep.: Cum s‑a văzut de pe scenă publicul francez? E vreo diferență între el 
și cel britanic?

M.A.:Publicul francez a fost minunat. În Toulouse nu e un public imens, dar 
aveam o mulțime de fani ai companiei de balet, care veneau la fiecare producție pe 
care o puneam în scenă. Am dansat în toată Franța și cred că Parisul este orașul în 
care mi‑a plăcut cel mai mult să lucrez. Am fost avertizați că publicul parizian poate 
fi mult mai critic și mai greu de impresionat, însă parizienii ne‑au primit foarte 
bine și au fost foarte calzi. Nu pot spune că am remarcat vreo diferență între cele 
două publicuri, dar aș spune totuși că britanicii sunt mai deschiși față de lucrările 
contemporane și neo‑clasice. Publicul britanic admiră și preferă o mai mare diver‑
sitate în ceea ce privește repertoriul.

Vinogradov și Paquita
Rep.: Ai dansat în „The Vertiginous Thrill of Exactitude” al lui William 

Forsythe. Care a fost cea mai mare provocare cu care te‑ai confruntat?
M.A.: Cred că acesta a fost spectacolul în care mi‑a plăcut cel mai mult să 

dansez până acum! Am avut multe reprezentații în Franța și am avut norocul să îl 
dansez prima oară când aveam 20 de ani, fiind însă o mare provocare chiar prima 
dată. Stilul este foarte specific și precizia și viteza sunt cele care fac ca această lucrare 
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să fie atât de magnifică. De fiecare dată când am dansat în acest spectacol am învă‑
țat tot mai mult despre stilul lui, dar și despre abilitățile proprii. A fost mereu un 
spectacol de vis pentru mine, așa că nu pot fi decât foarte bucuros că am avut șansa 
să îl includ în cariera mea.

Rep.: Ai avut șansa de asemenea șansa să lucrezi cu Oleg Vinogradov în spec‑
tacolul Paquita (pas de trois). Cum a fost să lucrezi alături de maestrul baletului 
rus?

M.A.: A fost o experiență incredibilă! Vinogradov a fost directorul Baletului 
Kirov pentru foarte mult timp și a avut o influență imensă asupra baletului rus.
Îmi amintesc că am fost extrem de stresat la prima repetiție cu el, dar Vinogradov 
s‑a dovedit a fi unul dintre cei mai amabili oameni cu care am am lucrat vreodată. 
Chiar a vrut să scoată ce era mai bun în noi, a adaptat lucrurile ca să ni se potrivească 
mai bine și în ceea ce mă privește a reușit să mă facă să mă simt mult mai încrezător 
când a trebuit să dansez variațiile dificile.

„O zi bună e când am dormit suficient în noaptea care a trecut”.

Rep.: Te‑ai mutat recent la Londra și faci parte acum din Baletul Național 
Englez. Spune‑mi mai multe despre asta.

M.A.: După cinci ani în Franța, am avut o audiție pentru sezonul următor, 
întrucât mi‑am dorit să experimentez o companie nouă și să am în față provoca‑
rea unui job nou. Am văzut că Baletul Național Englez are programată o audiție 
în timpul vacanței mele de vară și am aplicat. Nu mi‑a venit să cred când mi‑au 
oferit contractul, compania de balet respectivă fiind una din cele aflate pe lista mea 
favorită.

Rep.: Cum decurge o zi de lucru pentru tine?
M.A.: Începem lucrul la 10.30 și timp de o oră și jumătate ne încălzim și an‑

trenăm. Apoi timp de alte 6 ore și jumătate facem repetiții, cu câteva pauze scurte 
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peste zi. Poate fi foarte obositor. Când avem spectacole, începem puțin mai târziu, 
întrucât spectacolele iau sfârșit în jurul 22‑23:00.

Rep.: Fiecare are zile mai bune și zile mai rele. Ce înseamnă o zi rea pentru 
tine? Dar una bună?

M.A.: O zi rea este atunci când simt că nu am performat sau că nu am repetat 
îndeajuns, în concordanță cu abilitățile și capacitățile mele. Totodată, atunci când 
sunt accidentat este foarte dificil, poate fi o perioadă de provocare fizică, dar și men‑
tală. O zi bună, în schimb, este atunci când performez bine… și când am dormit 
suficient în noaptea care a trecut (râde, n.r.).

„Îmi place să fiu cu familia”.

Rep.: Cum îți petreci timpul liber?
M.A.: Îmi place să mi‑l petrec cu familia și prietenii, în special cu nepoțelul 

meu (3 ani, n.r.) care crește atât de repede! De obicei, îmi odihnesc corpul cât de 
mult pot, mă uit la show‑uri TV. Îmi place de asemenea să vizitez muzeele și par‑
curile grozave pe care Londra le are de oferit.

Rep.: Familia ta locuiește în Wolverhampton. Cât de des mergi să îi vezi?
M..A.: Nu am prea des timp să merg să îi văd, dat fiind că lucrăm șase zile 

pe săptămână, așa că vin ei adesea în weekend să vadă spectacole sau merg eu acasă 
când am două zile libere consecutiv. Sunt, însă, obișnuit să nu îmi văd familia de,s 
întrucât am plecat de acasă la 11 ani ca să urmez cursurile școlii de balet. Oricum, 
sunt foarte apropiat de ei și îi văd ori de câte ori se poate.

Rep.: Ai vreun colț special în care să te ascunzi, poate în casa părintească, 
unde să poți doar tu cu gândurile tale?

M.A.: Cred că locul unde îmi place să evadez când vreau să fiu singur e came‑
ra mea, dar de cele mai multe ori îmi place să fiu cu familia, mai ales că timpul cu 
ei e așa de limitat. Când e însorit, îmi place să fiu singur în fundul grădinii, dar asta 
se întâmplă în rarele ocazii când vremea e bună.

Extrem de entuziasmat să vadă România
Rep.: Pentru profesia ta, să ții o dietă strictă e important. Totuși, te întreb care 

e felul tău de mâncare preferat?
M.A.: Da, o dietă corectă este importantă, pentru că până la urmă corpul este in‑

strumentul cu care balerinii lucrează și e vital să îl menții în cea mai bună formă. Felul de 
mâncare preferat în cazul meu cred că ar fi probabil pastele sau orezul, ceva care să îmi 
dea îndeajuns de multă energie pentru ziua următoare. Ocazional, însă, pizza! (râde, n.r.)

Rep.: Nu ai fost până acum în România. Ceva planuri de viitor să ne vizitezi țara?
M.A.: Plănuiesc într‑adevăr să vin în România anul acesta, lucru de care sunt 

extrem de entuziasmat. Am mulți prieteni români și am colegi balerini care au 
lucrat pentru teatrul din București. Abia aștept să văd toate frumusețile pe care 
România le are de oferit, până acum am auzit doar lucruri minunate despre orașele 
și peisajele ei.

30 septembrie 2017  
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Eduard Daniel – românul care 
aleargă voluntar jumătate de 
maraton la Londra ca să ajute 

tinerii fără adăpost

Spune despre el că nu este neapărat ambițios, dar determinat, și o spune zâm‑
bind cu toată fața. Printre zâmbete și povești despre voluntariat, însă, descoperi un 
om care știe ce vrea și cum să ajungă acolo. Momentan, o face alergând, pentru că 
Eduard Daniel – bucureșteanul stabilit la Londra, este decis să alerge o jumătate 
de maraton pentru a strânge fonduri din care să fie susținuți tinerii fără adăpost. 
Aceasta este cauza pe care o susține în prezent, dar de‑a lungul timpului proiectele 
caritabile în care s‑a implicat sunt multe. Dacă‑l întrebi despre nevoile României, 
îți spune că bătrânii suferă cel mai mult în momentul de față. Dacă vrei să îi afli pă‑
rerea despre timpul pe care îl are omul modern pentru acțiuni ce vizează semenii, 
îți răspunde zâmbind că timpul se face. Iar dacă intri în detalii despre voluntariat și 
motivație, te convinge în cuvinte simple: „nu este ușor să fii bun, dar a fi bun este 
o alegere a naibii de plăcută”.

Reporter: Mai are timp omul modern de voluntariat?
Eduard Daniel: Nu. Timpul ți‑l faci.
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Rep.: Mai are timp românul stabilit în Londra de voluntariat?
E.D.: Un român, ca să fie român, ar trebui să își facă mereu timp pentru 

voluntariat.
Rep.: Când ți‑a dat prin gând prima dată să te implicit în acțiuni dedicate 

celorlalți?
E.D.: Mereu am avut o fire altruistă și un simț civic puternic dezvoltat. Îmi 

aduc aminte cum, o dată, împreună cu mama împărțeam pachete de Crăciun în‑
tr‑un azil de bătrâni. A fost o experiență foarte emoționantă, dar tristă în același 
timp. Deși am mai participat în diverse acțiuni, acest maraton sau mai bine zis 
jumătate de maraton este poate evenimentul la care am dedicat și dedic cel mai 
mult timp.

„Cauze aproape de sufletul meu”.
Rep.: Spune‑mi mai multe, te rog, despre proiectul de față…
E.D.: Cursa se numește The Big Half, iar eu am ales să alerg pentru 

Centerpoint, o asociație non‑profit care se ocupă de tinerii fără adăpost.
Rep.: De ce o astfel de cauză?
E.D.: Sunt, cu siguranță, foarte multe cauze care merită susținute, însă aceasta 

a fost atunci cea mai aproape de sufletul meu. De cele mai multe ori, suntem sensi‑
bili la problemele pe care le putem înțelege. Nu poți înțelege cum e să‑ți fie foame 
dacă nu ai flămânzit niciodată.

Rep.: În trei cuvinte, cum te‑ai simțit când primii susținători au început să 
apară?

E.D.: Copleșit. Fericit. Determinat.
Susținătorii contează enorm.
Rep.: Ai zile când ești oboist, stresat, surmenat, când pur și simplu vrei să re‑

nunți? Ce te face să mergi mai departe, să îmbraci echipamentul și să ieși din casă?
E.D.: Deși nu mă consider o persoană ambițioasă, consider că sunt o persoană 

determinată. Aici nu este vorba despre mine, aici este vorba despre alții, iar aceștia 
sunt doar niște copii care au nevoie de ajutor. Mi‑am dat seama de un lucru, nu este 
ușor să fii bun, dar a fi bun este o alegere a naibii de plăcută.

Rep.: Cât de mult contează susținătorii și cât motivația interioară?
E.D.: Enorm. Desigur, scopul este să strâng cât mai multe fonduri, însă am 

avut parte de surprize extrem de plăcute. De exemplu, cea mai mare donație a venit 
de la o persoană pe care nici măcar nu o cunosc personal. Alții au ales să mă sus‑
țină si să doneze mai mult decât o dată. Nu suma donației este cea care îmi ridică 
spiritul, ci gestul. Simplul gând că și alții sunt capabili de empatie și înțeleg această 
problemă gravă și sunt dispuși să ajute… este fermecător.

Rep.: Ce speri să obții la finalul acestui proiect?
E.D.: Sper că și alții vor înțelege cât de privilegiați sunt, că și ei pot ajuta la rân‑

dul lor și poate reușesc să inspire și alți tineri să facă același lucru. Desigur, sper ca 
banii donați să fie folosiți cu folos și tinerii fără adăpost să poată avea o noua șansă.

Voluntariatul în CV – criteriu de departajare.
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Rep.: Cum îți alegi de obicei proiectele în care te implici?
E.D.: După suflet, dar și cercetând organizația pe care o susțin. Este foarte 

important modul în care aceasta gestionează donațiile.
Rep.: Când social‑media e plin de idei și campanii umanitare, cum le filtrezi, 

cum îți dai seama, într‑un cuvânt, care e bun și care e menit să fraierească oameni?
E.D.: Cu greu, din păcate. Sunt foarte dezamăgit când citesc despre cazuri 

cu asociații false sau care au păcălit oamenii. Este dezgustător că cineva încearcă să 
profite de pe urma unor oameni care au nevoie de ajutor, de pe urma unor cala‑
mități sau situații catastrofale. Încerc mereu să ajut local, considerând ca acțiunile 
mele au impact mai direct, iar când nevoia de ajutor se afla peste mări și țări, o faci 
cu speranța că fondurile ajung unde trebuie.

Rep.: În CV, pe Linkedin și alte rețele de profil voluntariatului îi este alocat un 
spațiu bine definit. Ca manager, câtă atenție acorzi tu acestui aspect când ai în față 
un candidat pentru un posibil job?

E.D.: Este doar un criteriu de departajare. Nu aș alege o persoană fără califi‑
cări sau experiență pentru simplul fapt că se implica în acțiuni de voluntariat, însă 
aș alege fără ezitare pe cineva cu mai puțină experiență, dar calificat și cu voluntariat 
în CV.

„Bătrânii suferă cel mai mult acum în România”.
Rep.: Unde, în ce domeniu, are România nevoia cea mai acută de voluntariat 

și voluntari?
E.D.: Cred că bătrânii suferă cel mai mult acum în România. Condițiile aspre, 

resursele limitate, serviciile de sănătate sunt la pământ, pensiile sunt mizerabile… 
iar azilele de bătrâni sunt ceva de speriat. Este atât de tristă situația lor și de con‑
damnat lipsa noastră de respect. Nu există nici acțiuni voluntare, nici voluntari. Iar 
pentru a înțelege mai bine atitudinea noastră față de bătrânii noștri, recomand acest 
articol: https://doinafilipescu.wordpress.com/2016/10/14/calea‑babelor/.

Rep.: Ce ai recomanda celor care cochetează cu ideea de voluntariat?
E.D.: Să nu mai cocheteze, ci să acționeze.

12 decembrie 2017
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Marius Morar
Magazin Sălăjean

Octogenarul Petru Bologa, o viaţă 
dedicată sportului

Este greu să‑l caracterizezi în câteva cuvinte pe profesorul şi antrenorul Petru 
Bologa. Este omul care şi‑a dedicat întreaga viaţa sportului şi, în ciuda faptului că 
a împlinit 80 de ani în luna octombrie, continuă să participe la diverse competiţii 
rezervate veteranilor. O mare parte din istoria sportului de masă, chiar şi a celui 
de performanţă din Sălaj se leagă de numele profesorului şi antrenorului Petru 
Bologa. A început sportul la vârsta de 14 ani, a practicat volei, fotbal, patinaj pe role, 
badminton, tir, orientare sportivă, atletism şi tenis de câmp, iar o marte parte din‑
tre aceste discipline sportive le‑a predat şi elevilor atât înainte de 1989, cât şi după 
Revoluţie.
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A început sportul împletind o aţă pentru fileul de volei

Probabil, puţină lume ştie că Petru Bologa nu este sălăjean, ci provine din 
comuna maramureşeană Bârsana, acolo unde a şi început să practice sportul, îm‑
pletind o aţă pentru fileul de volei.

„Am început sportul cu voleiul, în clasa a VII‑a, am împletit o aţă pentru fileul 
de volei împreună cu o parte din colegi şi cu profesoara de geografie, apoi ne‑am 
cumpărat o minge. În 1951, am trecut la atletism, eram elev la Şcoala Sanitară din 
Sighetu Marmaţiei. Am participat la „Crosul 7 Noiembrie”, care a fost şi prima 
mea competiţie, la „Cupa 1 Mai” şi la „Cupa de Toamnă”. Am fost mai mulţi co‑
legi care am început atunci atletismul, iar cu unul dintre ei mă întâlnesc şi acum la 
Baia Mare, la „Crosul Castanelor”. După atletism, am cochetat cu toate sporturile 
la Spartachiadă, chiar şi cu luptele şi cu schi fond. După ce am intrat în producţie, 
am fost şi organizator de competiţii la Asociaţia Sportivă Recolta din comună şi am 
ocupat locul I în ţară datorită rezultate obţinute la nivel de regiune, dar şi ca mod 
de organizare al competiţiei. Am şi acum brevetul şi insigna de la acea premiere. 
Făceam foarte multă mişcare atât în perioada cât eram elev, cât şi după ce am înce‑
put serviciul. În timpul liber, mai citeam câte o carte, în rest, mişcare. Şi acum fac 
acelaşi lucru, dacă stau o zi fără să fac mişcare, mă anchilozez”.

În Sălaj, din 1958

Încorporat în armată în anul 1957, la Săcălaz, în judeţul Timiş, Petru Bologa a 
ajuns un an mai târziu în Sălaj.

„În 1957, am fost încorporat în armată la Săcălaz, lângă Timişoara, iar în ’58, 
odată cu părăsirea teritoriului României a trupelor sovietice, s‑a desfiinţat şi re‑
gimentul din Săcălaz. După desfiinţare, am venit în Sălaj”, rememorează Petru 
Bologa.

În primii patru ani după ce a intrat în învăţământ, a fost pedagog, apoi profe‑
sor de educaţie fizică şi sport la actualul Colegiu Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” 
din Zalău. La Palatul Copiilor din Zalău şi‑a început activitatea în 1975.

„În 1975 am ajuns la Palatul Copiilor, unde am predat cinci ramuri sportive: 
patinaj pe role, badminton, tir, tenis şi orientare turistică. Ni se cerea, la nivel de ca‑
tedră, să reprezentăm judeţul în cât mai multe discipline sportive. Odată cu trecerea 
anilor, o parte dintre ele au fost abandonate şi am rămas cu orientarea sportivă, care 
avea şi etapă finală, la nivel naţional. A fost o perioadă când orientarea turistică era 
considerată o ramură foarte importantă în Sălaj, era depăşită doar de handbal, volei, 
fotbal şi atletism. Este păcat că acest sport nu mai este interesant pentru nimeni în 
Sălaj. În urmă cu patru ani, a fost ultimul concurs de orientare sportivă pe Meseş. 
A fost un concurs destul de reuşit, am fost şi eu prezent în calitate de arbitru, dar, 
de atunci nu a mai făcut nimeni nimic pentru acest sport. Am avut sportivi foarte 
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valoroşi în acest sport. Toată lumea a auzit de Vereş, care a fost campion naţional, 
balcanic şi european”, afirmă, cu regret, octogenarul Bologa.

În 1964 a pus pentru prima dată racheta de tenis în mână

Volei, fotbal, patinaj pe role, tir, badminton, lupte libere, schi fond, orientare 
sportivă, atletism şi tenis de câmp sunt sporturile pe care le‑a practicat, sub o formă 
sau alta, Petru Bologa. Tenisul şi atletismul i‑au rămas în suflet şi continuă să le 
practice şi acum, la vârsta de 80 de ani.

„În ’64 am pus mâna pentru prima dată pe o rachetă de tenis. Ne antrenam 
foarte mult la perete în acea vreme, la actualul Colegiu Naţional „Silvania” Zalău. 
Am avut foarte multe satisfacţii în acest sport. Echipa Sălajului s‑a prezentat bine 
întotdeauna la „Cupa Pionierul” şi la „Cupa UTC”, care se organizau înainte de 
’89. Am avut rezultate bune şi cu sportivii pe care i‑am antrenat. Era Dan Trif, locul 
doi la nivel naţional, care acum este antrenor în Bucureşti. Erau competiţii pentru 
sportivi legitimaţi şi nelegitimaţi, iar Dan Trif a avut ghinionul să joace în acea 
finală de la Braşov cu un sportiv legitimat. Nu ştiam atunci că e legitimat, decât 
după ce am ajuns acasă. Puteam să depunem contestaţie, dar Consiliul Naţional al 
Pionierilor ne‑a sugerat să nu mai facem scandal şi să lăsăm lucrurile aşa cum sunt. 
Călin Ciorbagiu, antrenorul Monicăi Niculescu, este tot un fost elev de‑al meu 
care a obţinut rezultate bune la nivel naţional. Din echipă mai făceau parte Adrian 
Bologa şi Călin Cioran. La „Cupa UTC”, am luat locul patru la nivel naţional, 
din 41 de judeţe. Am cel puţin 15 foşti elevi în ţară şi peste hotare care antrenează. 
Sunt surorile Gherman, în Statele Unite, este Sorin Oprea, Dan Mirişan, Marius 
şi Adrian Chiş care au plecat în Statele Unite şi mulţi alţii”.

„Mă doare sufletul că Palatul Copiilor e în paragină”

După mai bine de 40 de ani în care şi‑a desfăşurat activitatea la Palatul Copiilor 
din Zalău, Petru Bologa s‑a văzut nevoit să caute un alt loc pentru a se antrena şi 
a‑i învăţa pe copii tainele „sportului alb”. Aceasta, deoarece personalul şi elevii in‑
stituţiei au fost obligaţi să se mute în altă parte după ce imobilul a fost retrocedat 
urmaşilor vechilor proprietari – familia Bikfalvy.

„Este dureros ce s‑a întâmplat cu Palatul Copiilor din Zalău, dar ne‑am adap‑
tat noilor condiţii. Iar acum, când trec pe acolo, mă doare sufletul când văd că totul 
este în paragină. Când am ajuns la Palatul Copiilor, am găsit o pistă de karting, pie‑
truită, pe care, ulterior am asfaltat‑o, apoi am asfaltat terenurile de tenis pe care, din 
păcate, astăzi cresc buruieni. Exista un bazin unde se făcea navomodelism, iar în 
perioada de iarnă, l‑am transformat în patinoar. Vara, în acel bazin făceam şi tir, ţin‑
tele le puneam pe unul dintre pereţii bazinului” îşi aduce aminte cu regret Bologa.
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“Tenisul, un sport scump doar la nivel de performanţă”

„Racheta Meseş” a fost una dintre cele mai cunoscute competiţii de tenis la 
poalele Meseşului, un concurs la care erau înscrişi sute de sportivi aproape la fie‑
care ediţie. Numărul participanţilor la competiţiile de tenis a scăzut considerabil în 
ultimii ani, Bologa fiind de părere că este chiar dureros să vezi astăzi competiţii de 
tenis cu doar 40 de sportivi la start.

„Tenisul a fost viaţa mea, tocmai de aceea am decis să particip şi la veterani, 
după ce am împlinit 60 de ani. Am obţinut rezultate bune, câştiguri financiare nu 
sunt, dar nici nu mă interesează acest lucru, întâlnirea cu colegii din ţară este cea 
mai importantă. Acum, la plus 75, participarea nu mai este atât de mare ca şi la 
categoria 60 de ani”.

Bologa spune că numărul sportivilor participanţi la competiţiile astăzi nu poa‑
te fi comparat cu cel de la concursurile organizate înainte de ’89. „Copiii vin în 
număr destul de mare la tenis, dar în concursuri, numărul participanţilor a scăzut 
considerabil. Există categorii de vârstă cu patru sportivi. Este dezamăgitor. Când 
organizam eu, în urmă cu mulţi ani, „Racheta Meseş”, veneau sportivi din întreaga 
ţară, chiar şi din Constanţa şi Brăila. Aveam peste 200 de copii, iar competiţia dura 
trei zile. Astăzi, există concursuri cu 45 de participanţi. Nu ştiu de ce, pentru că la 
Zalău chiar există condiţii bune de pregătire şi de desfăşurare a concursurilor”.

Petru Bologa consideră că tenisul este un sport scump doar la nivel de perfor‑
manţă. „La nivel de începători şi de masă, nu este scump. La nivel de performanţă 
costă foarte mult deplasările, pentru că nici Palatul Copiilor, nici Clubul Sportiv 
Municipal nu îşi permit să asigure transportul, cazarea şi masa pentru sportivi. 
Astăzi, cine are valoare, nu are bani şi cine are bani, nu are valoare, de aceea nu mai 
există performanţe în acest sport la nivel de judeţ. Cel puţin odată la două săptă‑
mâni, copiii ar trebui să participe la concursuri. Un meci într‑un concurs, face mai 
mult decât o săptămână de pregătire”, consideră „părintele tenisului din judeţ”.

Atletismul, o altă dragoste

Alături de tenis, Petru Bologa a îndrăgit foarte mult şi atletismul, ambele 
sporturi continuând să le practice şi astăzi. În concursurile de atletism dedicate 
veteranilor, Petru Bologa chiar a reuşit să obţină rezultate notabile. Acesta a devenit 
campion naţional la 5.000 de metri şi 10.000 de metri, dar şi campion balcanic la 
10.000 de metri. Săptămânal, aleargă peste 50 de kilometri.

„Atletismul, în special alergarea, este cel mai puţin costisitor sport. Ai nevoie 
de o pereche de adidaşi, un şort şi un tricou. Văd mulţi zălăuani alergând prin oraş, 
ceea ce nu este indicat din punctul meu de vedere. Cel mai bine ar fi să alerge pe 
Stadionul Municipal sau pe Meseş. Atletismul face parte din viaţa mea, aici am 
obţinut cele mai bune rezultate atât ca elev, cât şi acum, în competiţiile de veterani. 
Probele preferate sunt de 10.000 de metri şi 5.000 de metri”.
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A ratat Spartachiada Armatelor Prietene de la Berlin

Petru Bologa nu a stat departe de sport nici în perioada armatei, a participat la 
multe concursuri, iar cel mai mare regret din perioada cât a fost militar este ratarea 
Spartachiadei Armatelor Prietene de la Berlin.

„În probele de 5.000 şi 10.000 de metri, am reprezentat Maramureşul când 
eram elev chiar la un concurs în Ucraina. Însă, în armată am avut un ghinion foar‑
te mare. Eu eram la infirmerie, aveam antrenament, ofiţerii jucau fotbal, iar unul 
dintre ei s‑a accidentat şi a trebuit să‑i acord primul ajutor. După ce am revenit, un 
coleg din Baia Mare, cu care sunt prieten bun şi acum, Iosif Hecico, mi‑a spus să 
nu mai continui antrenamentul, pentru că sunt obosit. Nu l‑am ascultat, iar după 
patru ture de alergare, am simţit o pocnitură la piciorul stâng şi m‑am oprit. Asta 
se întâmpla într‑o zi de joi, iar sâmbăta trebuia să mergem la finala pe armată, la 
Timişoara. Am stat vineri toată ziua la infirmerie, a venit comandantul şi i‑a spus 
medicului: „pe Bologa să mi‑l faci bine”. Eu participam atunci la 5.000 de metri, 
la 10.000, dar jucam şi în echipa de volei. Mi‑a făcut o injecţie cu novocaină, dar 
nu a avut niciun efect. Am ajuns sâmbătă la Timişoara, iar prima probă a fost cea 
de 5.000. Am plecat din faţa generalului după salut, am alergat spre locul unde era 
startul cursei, iar în timpul alergării, am simţit o pocnitură la genunchi şi am căzut. 
Ofiţerul care era cu noi a zis: „uite, cedează bătălia înainte de a începe”. Am stat 
două săptămâni în spital, m‑am tratat, dar, durerea cea mai mare a fost că militarii 
pe care eu îi depăşeam cu trei, patru ture la 10.000 de metri şi cu două, trei ture la 
5.000 de metri, au obţinut locul I şi s‑au calificat la Spartachiada Armatelor Prietene 
de la Berlin. Mi‑a părut foarte rău că nu am reuşit să ajung şi eu acolo”.

A câştigat titlul naţional la 10.000 de metri desculţ

Probele de 5.000 şi 10.000 de metri au fost întotdeauna cele mai iubite de 
Petru Bologa, acesta obţinând câteva titluri naţionale şi la veterani. Cel din 2016 a 
fost unul special.

„În timpul unui antrenament la Zalău, în timp ce alergam desculţ, mi‑a 
intrat o pietricică în talpa piciorului, dar nu i‑am acordat importanţă. A urmat 
Campionatul Naţional, iar în proba de 10.000 de metri, am simţit o înţepătură în 
talpă undeva după 7.000 de metri, dar am continuat cursa desculţ şi am devenit 
campion naţional. La final, m‑am dus la medicul concursului pentru a vedea ce am 
în talpă, iar el mi‑a scos cu bisturiul o pietricică”.

În acest an, Bologa a concurat şi în proba de aruncare a greutăţii, iar visul său 
este de a participa la pentatlon.
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Elevii, sportul şi scutirile medicale

Fără nicio îndoială, Petru Bologa ar trebuie să fie un exemplu pentru tinerii 
din ziua de azi. Acesta, regretă, însă, faptul că tot mai puţini tineri sunt atraşi de 
mişcare.

„Două probleme duc la scăderea numărului copiilor şi elevilor care practică 
sport: cea a învăţământului şi cea a părinţilor. În primul rând, părinţii ar trebui să‑i 
scoată pe copii de la calculator, chiar şi pentru a face drumeţii pe Meseş sau în alte 
zone. Însă, sunt părinţi care nu mai ies din casă după ce ajung de la serviciu până a 
doua zi. A doua problemă este faptul că sunt părinţi care acceptă ideea de a‑i scuti 
pe copii de la orele de sport. O mare vină pentru scutiri o au şi medicii de familie, 
pentru că le fac un rău copiilor. Orele de sport sunt foarte puţine, noi aveam trei 
ore, aveam ansamblu sportiv, îl lăsam pe copil să facă ce sport vroia el, important 
era să facă mişcare. Nota ar trebui dată în funcţie de progres, nu de rezultat. Ar 
trebui dat un test la început de an cu toţi elevii, iar pe parcurs, urmărit progresul 
la probele respective. Atunci ar fi interes şi din partea elevilor. Un elev care în 
clasa a VIII‑a cântăreşte 80 de kilograme, nu va putea obţine niciodată rezultatul 
unui elev de 50 de kilograme”, este de părere Bologa.

“I-aş băga în puşcărie pe cei care au adus în acest stadiu 
Tabăra Meseş”

Construită în anul 1939, Cabana Învăţătorilor, cunoscută şi sub denumirea de 
Cabana Pionierilor sau, mai nou, Cabana Meseş, s‑a transformat într‑o adevărată 
ruină. A fost locul unde Petru Bologa şi‑a desfăşurat o mare parte din activitate. 
Clădirea aparţine acum Ligii Sindicatelor din Învăţământul Sălăjean.

„Iertaţi‑mi expresia, dar i‑aş băga în puşcărie pe cei care au adus în acest sta‑
diu Tabăra Meseş. A preluat‑o Inspectoratul Şcolar Judeţean şi nu se face absolut 
nimic. Înainte era închis totul acolo, nu se putea intra, acum este pus lacătul pe 
poartă, dar nu mai există nici gard. Organizam în acel loc, în fiecare an, Consiliul 
Pionierilor, aveau loc foarte multe competiţii, era foarte frumos, o activitate deose‑
bită se practica acolo. Am făcut acolo şi teren de tenis, mai era popicărie, teren de 
volei. Evit să ajung în acea zonă, pentru că, efectiv mă îmbolnăvesc”.

„Sportul este pentru mine un aliment”

Petru Bologa spune că nu ar schimba nimic în viaţa lui dacă ar fi să o ia de la 
început. Cel mai mult îşi doreşte să vadă cât mai multe persoane făcând mişcare.

„Nu aş schimba nimic în viaţa mea, aş merge înainte şi aş atrage cât mai mulţi 
oameni lângă mine pentru a face şi ei mişcare. Astăzi avem parte de foarte mult 
stres în societate, dar există domenii relaxante, care nu ar trebui să lipsească din viaţa 
unui om: religia, muzica, sportul. Mă bucur că am ajuns la o vârstă atât de frumoasă 
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fără să am probleme de sănătate şi pot face în continuare mişcare. Niciodată nu 
m‑am gândit să spun „stop”. Sportul este pentru mine ca un aliment”, a încheiat 
octogenarul sălăjean.

11 decembrie 2017



Sportivii noştri nu mai sunt ai 
noştri

Îmi aduc aminte, cu tristeţe, nu cu bucurie (pentru că sportul actual nu poate 
fi comparat cu cel din acele vremuri) de Gala Anului Sportiv 2005 în Sălaj. A fost 
primul astfel de eveniment la care am participat în calitate de jurnalist.

Am cunoscut atunci oameni deosebiţi, persoane dedicate sportului, antrenori 
şi sportivi care au făcut cinste acestui municipiu şi judeţ nu doar la nivel naţional, 
ci şi peste hotare.

Regretatul Gheorghe Guşet, cel mai mare aruncător român de greutate din 
toate timpurile, venea după un record naţional înregistrat în sală (20,93 metri), pen‑
tru ca în 2006 să arunce „buclucaşa” 21,04 metri, tot la Campionatul Naţional de 
sală. „Uriaşul din Carpaţi” devenise campion balcanic în 2005, obţinuse un aur şi 
un argint la Cupa Europei, dar şi locul opt la Campionatele Europene de Atletism, 
desfăşurate la Madrid. Un an mai târziu, „greul zălăuan” obţinea locul cinci şi la 
Campionatele Mondiale de la Moscova, fiind cea mai bună clasare din toate timpu‑
rile a unui aruncător român de greutate la un astfel de eveniment. Ulterior, Ghiţă a 
urcat pe locul patru, deoarece sportivul care a ocupat această poziţie a fost depistat 
pozitiv.

Tot în 2005, Gheorghe Tadici s‑a întors cu medalia de argint de la Campionatul 
Mondial de handbal, din Rusia, iar din echipa României au făcut parte şi patru 
componente ale formaţiei zălăuane: Roxana Gatzel, Raluca Ivan, Ramona Maier 
şi portarul Tereza Tamaş. Vorbim despre cel mai bun rezultat obţinut de handbalul 
feminin românesc la un Campionat Mondial în ultimii  40 de ani.

Erau alţi sportivi în urmă cu 12 ani, dar şi un alt fel de sport. O mare parte 
dintre performanţele obţinute în 2005 de sportivii noştri, nu pot fi comparate cu 
cele actuale. Nu vreau, sub nicio formă, să minimalizez rezultate obţinute în acest 
an de cei premiaţi, dar, avem şi exemple de sportivi medaliaţi la o anumită compe‑
tiţie fără să obţină nici măcar victorie, premiaţi, practic, pentru simpla prezenţă la 
un concurs. Am văzut în acest an nu mai puţin de şapte sportivi din afara judeţului 
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incluşi în cele două clasamente, cu patru mai mulţi decât anul trecut, iar acest lucru 
nu face deloc cinste municipiului şi judeţului. Mi‑e greu să cred că în Sălaj nu exis‑
tă sportivi cu rezultate notabile care să alcătuiască în totalitate cele două clasamente. 
Trebuie respectate, într‑adevăr, anumite criterii impuse de Ministerul Tineretului 
şi Sportului, dar fiecare ştie cel mai bine ce are în „ograda” lui, iar menirea noastră, 
cred că ar trebui să fie alta: de a susţine şi a promova valorile noastre.

Au fost şi în acest an sportivi care s‑au simţit marginalizaţi, probabil pe bună 
dreptate, mai ales că, spun aceştia, „au venit alţii din afara judeţului să ne fure pre‑
miile”. Avem în Sălaj, nu în afara judeţului, tineri şi adulţi care practică sportul de 
mulţi ani, dar care, la finalul acestui an, nu au primit nici măcar o diplomă de merit. 
Nu am văzut nici în acest an sportivi premiaţi de la Palatul Copiilor din Zalău, cu 
toate că există şi acolo câţiva tenismeni cu rezultate notabile în 2017.

Întocmirea clasamentului a iscat şi în acest an discuţii, pentru că, susţin unii, 
„să obţii un titlu naţional sau o medalie de bronz într‑un sport de echipă este infinit 
mai greu decât să cucereşti un bronz într‑un sport individual fără să înregistrezi nici 
măcar o victorie”.

Că vorbim despre copii, despre juniori sau despre seniori, trebuie să ştim să 
ne preţuim propriile valori, aşa cum sunt ele.

Suntem conştienţi cu toţii că sportul a luat‑o la vale în ultimii ani, că per‑
formanţele la nivel naţional, nu doar judeţean, nu mai sunt cele din urmă cu un 
deceniu. Şi, vor mai trece mulţi ani până când vom putea vorbi, din nou, despre 
adevărate performanţe, despre adevăraţi sportivi, despre ai noştri, nu despre ai lor, 
pe care îi premiem şi îi plătim regeşte.

Magazin Sălăjean – 22 decembrie 2017
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Mocirlă, peturi şi garduri rupte 
în loc de noua sală de sport din 

municipiu

Deşi au trecut mai bine de doi ani de când a fost demolată sala de sport a 
fostei Şcoli 13 din municipiu, iar cea nouă urma să fie dată în folosinţă în 2016, 
Compania Naţională de Investiţii nici măcar nu a demarat lucrările. „Dacă totul 
s‑ar fi desfăşurat normal, investiţia trebuia să fie aproape gata”, afirmă preşedintele 
Consiliului Judeţean Sălaj, Tiberiu Marc.

Sala de sport a fostei Şcoli Speciale nr. 13 a fost demolată în 2015 pentru a lăsa 
locul alteia. Deşi au trecut doi ani de la demolarea vechii săli, lucrările la cea nouă 
nici măcar nu au fost demarate. Lucrările urmează să fie efectuate de Ministerul 
Dezvoltării Regionale, prin Compania Naţională de Investiţii (CNI), care a semnat 
un contract cu instituţia Consiliului Judeţean Sălaj (CJS).

„Până în prezent s‑a realizat demolarea fostei săli de sport, pentru ca în zilele 
următoare să aibă loc semnarea protocolului de predare‑primire al terenului liber 
de sarcini către CNI, compania urmând să se ocupe de realizarea unei noi săli de 
sport”, informa, în toamna anului 2015, Biroul de presă al Consiliului Judeţean 
Sălaj.

Din păcate, locul în care astăzi ar fi trebuit să se dispute întreceri sportive ara‑
tă, mai degrabă, ca o „arătură”.



Marius Morar / Anuarul presei sălăjene 2018 • 117

Preşedintele CJ Sălaj, Tiberiu Marc, a precizat că există condiţiile necesare de 
începere a lucrărilor, dar, cu toate acestea, CNI amână construirea noii săli.

„Din păcate, aici este vorba despre un contract încheiat între Compania 
Naţională de Investiţii şi un constructor care, deşi există un ordin de începere a lu‑
crărilor, amână acest lucru, invocând diverse aspecte ce ţin de eliberarea terenului. 
Dirigintele de şantier, care este neutru, a confirmat că sunt condiţiile necesare ca 
lucrările să înceapă. Probabil, dar e doar o presupunere, constructorul a licitat o va‑
loare prea mică şi încearcă să găsească modalităţi prin care să suplimenteze valoarea 
contractului. Nu suntem parte în contract, noi punem la dispoziţie doar terenul. 
Dacă totul s‑ar fi desfăşurat normal, investiţia trebuia să fie aproape gata”, a declarat 
Tiberiu Marc.

Ca investiţia să poată fi realizată, consilierii judeţeni au aprobat, în aprilie 
2015, trecerea imobilului compus din clădire – sală de sport şi teren aferent, din 
domeniul public în domeniu privat al judeţului Sălaj, demolarea construcţiilor 
existente pe terenul necesar investiţiei şi predarea terenului Companiei Naţionale 
de Investiţii.

Cheltuielile de demolare a vechii clădiri au fost suportate de Consiliul 
Judeţean Sălaj, iar costurile pentru construirea noii clădiri urmează a fi suportate 
de Compania Naţională de Investiţii.

După ce vor fi finalizate lucrările, iar noua sală de sport va fi dată în folosinţă, 
instituţia condusă de Tiberiu Marc se obligă să întreţină şi să menţină destinaţia de 
sală de sport cel puţin 15 ani.

Noua sală de sport va fi destinată sportului de performanţă, dar şi celui de 
masă.

9 ianuarie 2018
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danieL Mureşan
Magazin Sălăjean

Gheorghe Pop de Băseşti – 99 de 
ani de la moarte

Azi se împlinesc 99 de ani de la moar‑
tea marelui patriot sălăjean Gheorghe Pop de 
Băseşti, născut la 1 august 1835 în satul Băseşti 
din plasa Cehu Silvaniei (atunci în judeţul 
Sălaj). În anul 1860 se căsătoreşte cu Maria 
Loşonţi şi vor avea împreună două fete: Maria 
Carolina – care, din nefericire, după un an se 
stinge din viaţă, şi Elena Gheorghina care, prin 
căsătorie a devenit Elena Hossu Longin.

Gheorghe Pop de Băsești este una din‑
tre cele mai importante personalităţi ale Unirii 
din 1918. Sălăjeanul a fost președintele Marii 
Adunări de la Alba Iulia, dar şi președinte al 
Partidului Național Român și unul dintre sem‑
natarii Memorandumului din 1892, prin care se 

cerea autonomia Transilvaniei și drepturi pentru români.
A fost un apărător fervent şi un susţinător al şcolii româneşti. Astfel, a iniţiat 

şi organizat la Băseşti, în 1870, o consfătuire pregătitoare în vederea constituirii 
unei Asociaţii care să apere interesele învăţământului românesc faţă de politicile 
tot mai agresive pe care le promovau guvernele de la Budapesta. În acest context 
la 10 septembrie 1871, în adunarea ţinută la Şimleu Silvaniei, ia fiinţă Reuniunea 
Învăţătorilor Români Sălăjeni, asociaţie cu caracter profesional. Cu această ocazie, 
Gheorghe Pop de Băseşti şi Andreiu Cosma au fost aleşi preşedinţi de onoare. În 
1872, Gheorghe Pop de Băsești a fost ales deputat în Parlamentul ungar din partea 
cercului electoral Cehu Silvaniei, pe care l‑a reprezentat până în 1881. La 9 au‑
gust 1880 a propus, într‑o conferință ținută la Turda, unirea tuturor românilor din 
Transilvania și Ungaria într‑un singur partid național. Prin urmare, la 17 octombrie 
1880, o conferință alcătuită din 30 de fruntași români din Transilvania și Ungaria a 
decis formarea Partidului Național Român din Transilvania și Ungaria.

Tribunul sălăjean spunea în Parlamentul de la Budapesta, vis‑à‑vis de Legea 
Școlară din 1879, că „prin această lege, în locul unirii a trei națiuni, avem numai a 
două împotriva unei mulțimi de nații, mai vechi și mai numeroase decât cele două 
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privilegiate. Guvernele ungurești înțeleg să aplice legea aceasta, ca și cea de națio‑
nalități din 1868, săvârșind o mulțime de abuzuri, unul mai revoltător decât altul.”

În anul 1892, în urma Conferinţei P.N.R., noua conducere avându‑i în frunte 
pe Ion Raţiu‑ preşedinte şi Gheorghe Pop de Băseşti‑ vicepreşedinte, hotărăşte 
formarea unui grup de lucru pentru redactarea unui Memorandum şi înaintarea 
lui la Curtea de la Viena, misiune ce cade în sarcina lui Gheorghe Pop de Băseşti. 
Delegaţia n‑a fost primită de Împărat, iar în august 1919, când trupele române au 
ocupat Budapesta, plicul cu Memorandumul a fost găsit nedesfăcut. Îndrăzneala 
de se prezenta la curtea împăratului nu a rămas nepedepsită – instanţele de judecată 
ale vremii i‑au condamnat pe Memorandişti, iar Gheorghe Pop de Băseşti a primit 
un an de închisoare. În timpul procesului, sălăjeanul a dat dovadă de mare curaj şi 
patriotism. El a afirmat, fără niciun fel de teamă: Ceea ce se discută aici, domnilor, 
este însăşi existenţa poporului roman. Existenţa unui popor nu se discută, se afir‑
mă. De aceea, nu mai suntem aici acuzaţi, suntem acuzatori.

După moartea preşedintelui Ion Raţiu, Gheorghe Pop de Băseşti preia con‑
ducerea partidului în calitate de vicepreşedinte, iar din 1905 devine preşedinte. La 
Băseşti, în 1908 se înfiinţează filiala ASTREI din Sibiu, astfel că localitatea devine 
un centru de spiritualitate şi de luptă politică a românilor din zona Codrului şi 
Sălajului.

În lucrarea Preotului prof. dr. Ioan Georgescu –  George Pop de Băsești. 
60 de ani din luptele naționale ale românilor transilvăneni, apărută în anul 1935, 
tipărită la Oradea în cadrul Editurii Asociației Culturale Astra sunt cel mai bine 
zugrăvite ultimele zile din viaţa tribunului. Deşi bolnav, în ultimele zile ale lui 
noiembrie 1918 venerabilul preşedinte al Partidului Naţional Român, alături de 
locotenentul Alexandru Chiş, pleacă cu trenul spre Alba Iulia. Călătoria a fost 
foarte anevoioasă: niciun vagon încălzit, geamurile sparte, o aglomeraţie nebună. Se 
simţeau din plin urmările războiului. La Războieni, Garda ungurească trage asupra 
trenului, nu se ştie din ce motive şi omoară un tânăr delegat din Ţara Moţilor. Într‑
un final ajunge la Alba Iulia, unde constată slaba organizare a Adunării. După multe 
ore de aşteptare, primesc cu greutate o cameră mică şi neîncălzită, unde Gheorghe 
Pop de Băseşti doarme într‑un pat şubred, ginerele său – Francisc Hossu Longin 
pe duşumea iar locotenentul Chiş înghesuit pe o canapea. Noroc cu hainele groase, 
altfel îngheţau de frig. Dar ce jertfă e prea grea, când a doua zi se înfăptuia Marea 
Unire?

Dimineaţa, uimit că îl întâlneşte la Alba Iulia, călugărul Leon I. Manu îl în‑
treabă pe tribun cum de s‑a încumetat la o astfel de călătorie. Tribunul îi răspun‑
de: Cum să n‑o fac, nepoate, când, după ziua asta, aştept de optzeci de ani? Am 
venit, chiar şi dacă această cale m‑ar costa viaţa, căci de acum pentru mine nu mai 
rămâne alta decât să zic şi eu ca dreptul Simeon din Scriptură – Acum slobozeşte, 
Doamne, pe robul tău în pace. Mai apoi pleacă la Biserică. Sunt două slujbe religi‑
oase diferite, una pentru ortodocşi şi alta pentru greco‑catolici. După slujbă, pleacă 
în automobilul basarabeanului Pan Halipa să prezideze măreaţa adunare. La vede‑
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rea maiestuosului preşedinte, în sală se sting toate rivalităţile izbucnite în urmă cu 
câteva zile. Visul unirii se înfăptuise!

De la Alba Iulia pleacă la Deva, unde îşi vizitează fiica bolnavă, pe Elena Hossu 
Longin. Revederea cu ai săi de la Deva este deosebit de emoţionantă. Parcă are o 
presimţire că nu‑i va mai vedea în viaţă. Veselia şi tonusul nu‑i trădează boala şi 
suferinţa. Lumina împlinirii unui vis face să dispară orice umbră de melancolie sau 
durere personală.

După câteva zile, Gheorghe Pop de Băseşti şi locotenentul Chiş pleacă spre 
Băseşti, dar drumul e mai greu decât la venire. Trupele Gărzii ungureşti sunt pretu‑
tindeni, mai mult, la Teiuş apăruseră trupele secuieşti ale lui Ven Zoltan. Pericolul 
ca tribunul să fie descoperit este foarte mare, dar salvarea vine la şeful gării care, 
deşi ungur, îl ascunde pe Gheorghe Pop de Băseşti în biroul său. Cu greu, a doua 
zi ajung la Cluj, unde se odihnesc la Laurean German, directorul băncii „Vatra”. 
În ziua următoare pornesc spre Băseşti, unde ajung fără incidente, dar pe un ger 
cumplit. Ger care avea să‑i aducă boala care l‑a dus în mormânt.

Începutul de an avea să‑i aducă veşti bune: din scrisoarea trimisă de Iuliu 
Maniu află că i‑a fost conferit de către Regele Ferdinand I Ordinul Coroana 
României în grad de Mare Cruce. La casa din Băseşti primeşte mulţi soldaţi şi 
ţărani români, care vor să afle evenimentele de la Alba Iulia. Preotul Achim din 
Băseşti îşi aminteşte cuvintele tribunului: De acum se va face România Mare! Voi, 
care veţi trăi, munciţi din toate puterile pentru consolidarea ei. Părerea mea este că 
ar fi bună o dictatură militară, cel puţin zece ani, fiindcă românul, oprimat de atâtea 
veacuri, poate nu se va şti folosi de libertăţile cetăţeneşti. Adunarea a fost măreaţă, 
dar românii noştri nu prea ştiu ce e buna cuviinţă.

Emoţiile evenimentelor şi răceala dobândită în acele multe zile de călătorie fac 
ca în dimineaţa zilei de 23 februarie Gheorghe Pop de Băseşti să îşi dea obştescul 
sfârşit. La înmormântare din 26 februarie, hoardele bolşevice ale lui Béla Kun tri‑
mit o ploaie de gloanţe asupra locuinţei. Până la Biserică şi mai apoi până la cimitir, 
sicriul este apărat cu trupurile a 18 soldaţi chemaţi în ajutor de la Cehu Silvaniei. 
La locul de veşnică odihnă de pe deal se spun cele din urmă rugăciuni de dezlegare 
preoţească. Între salve de tun şi şuier de gloanţe, rămăşiţele pământeşti ale marelui 
luptător sunt aşezate în pământ.

Gheorghe Pop de Băsești este unul dintre marii oameni pe care Sălajul i‑a dat 
acestui neam. Viaţa lui a fost plină de suferinţe şi amărăciuni, însă a trăit bucuria de 
a vedea că libertatea românilor a învins!

23 februarie 2018
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De vară

„În principiu, nu cred că există ceva mai minunat ca o după‑amiază de vară 
calmă, fără vânt, când nu se clatină nicio frunză, iar lumina se filtrează prin crengi. 
Stai culcat în iarbă, ascultând zumzetul insectelor care ciuruie liniștea, privești bu‑
cățile de cer ce se văd prin frunzișul unui copac, simți în nări mirosuri amețitoare, 
ești fericit și nu știi pentru ce. Nu‑ți mai trebuie nimic în afară de ce ești. „Octavian 
Paler Vara este despre libertate, despre momentele în care nu ești niciodată singur, 
despre zilele lungi și nopțile pierdute. Dar, vorba poetului, vara asta nu‑i decât o 
copie, o vară atipică, probabil în ton cu vremurile. De aceea, am să creionez câteva 
idei de vară, și acestea în ton cu vremurile. 

• Guvernanții noștri trâmbiță că economia țării duduie, dar ne împrumutăm 
în neștire. Probabil, nota de plată va veni altui partid aflat la guvernare și se va da 
vina pe greaua moștenire. Nimic nou.

• Ratele la bănci au crescut, roborul nu mai vorbim, ne dezobișnuisem cu așa 
ceva. Aproape nimic nou.

• Tudose spunea că vorbește cu benzinarii să nu scumpească, Tăriceanu tră‑
iește pe altă lume. Nimic nou.

• Gazele s‑au scumpit, iarna se apropie. Rugați‑vă să fie blândă. La fel, nimic 
nou.

• Toate guvernele de până acum, la fel și cel de acum, încercau să păstreze o 
aparență de prosperitate, dar dădeau cu economia de gard. Nimic nou.

• Se legalizează furtul din funcții publice, aparent legal și nevinovat. Nou este 
că guvernanții de acum o fac pe față.

• Mai țineți minte când spuneam că sintagma „ciocu’ mic” e culmea vulgarității? 
Ei bine, ne‑am înșelat, au urmat sexul anal și trasul cu mitraliera. Sunt ceva noutăți. 
Guvernarea aceasta nu e ceva întâmplător. E rezultatul natural a ce suntem ca 
popor. Toată clasa politică fură cu nerușinare, iar noi încercăm să‑i apărăm pe 
unii sau pe alții. Dorința poporului nu e legată de principii, meritocrație sau 
valori, ci dacă îi pică ceva și lui. Ura electoratului nu vine din ce ticăloșii se în‑
tâmplă la vârf, ci din frustrarea că nu pot face și ei la fel. Așa că lăsam încet să 
creadă poporul că fură, cu o excursie în Grecia, cu o pensie specială sau cu un 
salariu de bugetar, și clasa politică e din nou pe cai mari, cu România la picioare. 
Ani de mizerie morală cruntă, atât la vârf cât și la cei conduși. Pur și simplu mă simt 
fără rădăcini. Nu mai am scuze pentru poporul meu, mă simt înfrânt. Oare trebuie 
să‑i arăt fetei mele o cocină morală unde trebuie să trăiască? Oare trebuie să mai 
plătesc mult pentru niște incompetenți care își spun clasă politica? Mă simt străin 
în țara în care m‑am născut și doare al naibii de tare!

7 august 2018
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Politrucii județeni

În județul nostru, și nu numai, comunicarea cu politicienii a fost grea. Dar 
parcă niciodată mai grea ca până acum. În afară de PNL, celelalte partide nu cunosc 
această noțiune. Oare de ce? Eu zic că întâi de toate pentru că politicienii nu sunt 
sinceri, fiind ușor de prins cu cioara vopsită. Apoi, încă nu este campanie electorală, 
când proștilor li se va spune ce vor dori ei să audă și vor fi veșnic recunoscători.

Nici la nivelul instituțiilor județului nu stăm mai bine. De fapt, aproape 
toate sunt conduse de politicieni, deci nicio mirare. La Consiliul Județean sau 
la Primăria Zalău, două instituții importante ale județului, conferința de pre‑
să este tabu. Gândirea politicienilor din administrație este cu atât mai ciudată 
cu cât conferința de presă este o prevedere legală, conform Legii Transparenței 
Decizionale. Dacă vrei un interviu de la vreun șef, trebuie să‑i trimiți întrebări‑
le înainte, nu cumva să‑i pui live vreo întrebare incomodă. Bineînțeles, dacă îți 
va răspunde la telefon, căci deh, jurnaliștii pot să aștepte, ei au treburi importan‑
te pentru țară. Sau te trimit la purtătorul de cuvânt, care de cele mai multe ori 
e pus acolo pe tot felul de criterii, numai pe cele profesionale nu. Accidentele 
din județ le aflăm mai repede de la Mediafax decât de la Poliția sălăjeană. De la 
jandarmerie primim știri cu furturi de găteje și câini blurați. Am zice că e un ju‑
deț liniștit, dar știm că nu e așa. În toată lumea asta plină de non‑comunicatori, 
avem și două pete de culoare, albe și frumoase: Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență și Centrul de Cultură și Artă. Dar cu două flori nu se face primăvară. 
Însă am o veste proastă pentru politrucii județeni. Lumea se schimbă și se satură de 
false promisiuni, nu mai salivează la micii voștri. Iar pentru cei ce vin din urmă nu 
aveți nimic pregătit, nu aveți nicio viziune. Vă încăpățânați să rămâneți în ghetoul 
construit de voi, unde credeți că nu vă atinge nimic. Aveți avantaje și privilegii și 
credeți ca totul se învârte în jurul vostru. Deveniți o povară din ce în ce mai grea 
pentru generațiile noi, care nu așteaptă nimic de la voi. Trist.

26 octombrie 2018
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FLorin neGoiţă
Magazin Sălăjean

Zalăul întunecat: atrocități 
urbanistice în „Centrul istoric”

Dacă iubești Zalăul cu adevărat, dacă îți pasă de felul în care arată sau mai 
bine spus, a ajuns să arate, nu poţi să nu suspini, să nu te gândești că de‑a lungul 
deceniilor multe capete pătrate se fac responsabile de cel puțin un lucru care ne face 
orașul să arate urât: arhitectura construcțiilor „moderne”. Greșeli colosale sau pur 
și simplu mostre de incompetență, rea‑voință sau indolență în alte cazuri, nenoro‑
ciri din sticlă ieftină și fier‑beton, puse la cale de oameni care, pe lângă că au trecut 
prin școli ca rața prin apă, au ajuns să dețină funcții atât de importante încât de pe 
urma deciziilor lor din trecut vor avea de suferit generații care se vor naște și peste 
100 de ani. Putem vedea în fotografii de arhivă cum arăta Centrul istoric al Zalăului 
în urmă cu șase, șapte decenii. Frumusețea acestui spațiu era pur și simplu răpitoa‑
re. Locurile par desprinse dintr‑o poveste: aleile impecabile din parcul Wesselényi, 
grupul statuar, armonia perfectă existentă între clădiri, copacii și spațiile verzi, cele 
de recreere, aspectul general al zonei. Faceți o comparație rapidă cu ceea ce pu‑
teți vedea astăzi. Asfalt crăpat, haos vizual, borduri ciobite, bănci pe care se lăfăie, 
privind în zare, mâncătorii de semințe și cocalarii. Fântâna aceea cu așa‑zis „în‑
gerași” care arată (și pute!) ca vai de ea, grupul statuar aflat într‑o stare jalnică, un 
contrast general în care nepotrivirea este concluzia pe care o desprinzi de fiecare 
dată. Elemente vechi, valoroase, dar lăsate de izbeliște, care se îmbină anacronic cu 
cele câteva realizări ale modernismului‑kitsch, și acelea făcute – să fim serioși – de 
mântuială. Dau doar un exemplu – reabilitarea Clădirii Transilvania – o lucrare 
făcută cu o remorcă de bani, lucrare care, iată, începe să cedeze după doar câțiva 
ani. Revenind la clădirile prezentului, primul și cel mai elocvent exemplu despre 
cum să nenorocești un oraș sub aspect arhitectural este conglomeratul urbanistic 
din Centrul istoric al municipiului. Lăsând la o parte noile intervenții ale Primăriei 
prin care, deși zona arată vizibil mai îngrijit și mai frumos, elementul de bază și cel 
mai valoros în același timp, s‑a pierdut. Este vorba despre „aerul” magic al istoriei. 

O zonă istorică nu poate fi reabilitată cu dale industriale, ca în fața Mall‑ului, 
să ne înțelegem. Nu trebuie să existe sticlă, metal, trotuare făcute ca în zonele co‑
merciale sau dacă ele totuși sunt inevitabile, trebuie îmbinate armonios cu tot ceea 
ce este vechi și de valoare, fără ca valorile existente să fie umbrite sau distruse. Sunt, 
spun arhitecții adevărați, multe alte metode prin care o zonă istorică să fie reabilitată 
și pusă cu adevărat în valoare. Există, spre exemplu, o piatră cubică rezistentă, fru‑
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moasă, cu un aspect „vintage”, însă, firește, este cam scumpă. Există posibilitatea să 
pui în valoare monumentele și clădirile prin sisteme de iluminat (cu lumină caldă, 
galbenă), statuile renovate trebuie și ele puse în valoare cu puțină ideație creativă 
și cu pricepere. Catastrofa urbanistică, ridicată prin inepta aprobare a unor foști 
conducători – clădirea Fiscului – reprezintă, de departe, cea mai mare nenorocire 
arhitecturală a orașului nostru. Am umblat de‑a lungul anilor prin toată țara, dar 
și prin câteva țări străine și vă pot garanta că nicăieri nu mi‑a fost dat să văd o con‑
strucție mai urâtă, mai prost concepută decât această clădire monstruoasă, un soi 
de „Frankenstein” arhitectural, o aberație arhitectonică pe care o avem prin „grija” 
unor oameni care habar nu aveau ce înseamnă arhitectura, grija pentru valorile 
istorice ale orașului, grija pentru felul în care arată centrul unui oraș. 

Bătrânii înțelepți ai Zalăului spun că această clădire s‑ar fi dorit a fi de fapt o 
„răzbunare” față de biserica maghiară din spatele ei, un monument de o frumusețe 
rară și o valoare inestimabilă a orașului nostru. „‑Să nu se mai vadă, dom’le!”, ar fi 
spus, pe model ceaușist, cei de prin partidul ăla naționalist, mort în floarea vârstei, 
partid aflat la putere în anii în care s‑a decis mutilarea orașului cu acest coșmar 
vizual amplasat parcă batjocoritor, fix în buricul orașului. Zis și comis: pereții din 
metal și sticlă se ridicau spre cer, biserica se pierdea, tăcută și neputincioasă, în 
spatele ei. Rezultatul îl puteți vedea astăzi, în toată splendoarea lui. Clădirea aceasta 
este de o hidoșenie ieșită din comun, o pedeapsă atât pentru noi, cât și pentru ge‑
nerațiile viitoare care, poate spre norocul lor, vor avea suficienți bani și conducători 
cu cap astfel încât să bage buldozerele în ea. 

Pe cât este de urâtă pe dinafară, pe atât este de nefuncțională, complicată ab‑
surd și prost compartimentată, în interior. Urmează, la doar câțiva metri distanță, 
altă mizerie sticlos‑metalică: un soi de apendice la Complexul Silvania, magazin 
pe care cei care l‑au ridicat au încercat, zic eu cu succes pentru acele timpuri, să 
mențină o linie arhitecturală plăcută, în armonie cu ceea ce se găsește în jurul ei, 
inclusiv ca nivel de înălțime. Să nu uităm că discutăm despre Centrul istoric al 
orașului. A urmat așadar, printr‑o altă idee tâmpă și vreo zece aprobări la fel de ires‑
ponsabile, ridicarea prelungirii din sticlă a magazinului, de o urâțenie care sperie și 
pe Dumnezeu. 

Coborând cu pași timizi pe bulevard, vedem și Galeriile ‑  cândva frumușele 
și cu un aspect plăcut, simplu și curat ‑ astăzi, niște maghernițe suspendate, colo‑
rate după bunul plac al fiecărui chiriaș, cu pereții scorojiți, colorați și mâzgăliți ca 
la bâlci. Urmează clădirea Prefecturii pe care nu o putem reabilita (din păcate sau, 
văzând precedentele reabilitări, putem spune din fericire) o clădire care arată la fel 
de urât, prăfuită, ciobită toată, în jurul căreia tot pe sistem peticeală și kitsch se mai 
construiesc trotuare și anexe. Platoul de marmură este, de departe, cea mai clară 
mostră de nepricepere și risipă de bani, indiferent cu ce explicații venim pentru 
ultimii 20 de ani, un lucru este cert: platoul nostru care, prin anii 70 arăta ca scos 
din cutie, arată acum ca după un bombardament. Cârpit, peticit, crăpat și umplut 
cu de toate, parcă e un bibelou spart și lipit cu aracet. 
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Nu mai îndrăznesc să merg mai departe, dar promit că, la o nouă ocazie, voi 
mai veni cu exemple despre cum să distrugi frumusețile și valorile unui oraș și 
despre cum să te încăpățânezi să construiești, fix lângă ultimele redute ale culturii, 
istoriei și frumosului, monstruozități urbanistice plătite cu bani grei și care oferă 
atât zălăuanilor, cât și vizitatorilor, o imagine dezolantă, un amestec nefericit de 
imagini și stări, zi de zi. 

23 mai 2018



Nedreapta dreptate: despre elevii 
nepremiați

De fiecare dată când asist la o festivitate de absolvire în școlile ori liceele 
Sălajului (e valabil pentru toate județele, firește) îmi vine în minte o întrebare re‑
torică: oare se va schimba ceva, cândva, undeva, în învățământul nostru? N‑am să 
dezvolt aici apocalipsa programelor școlare, a metodelor depășite de predare a lec‑
țiilor de curs, a notării și alte aspecte care, la noi ca la nimeni, lasă profund de dorit. 
De data aceasta, pentru că tot e vremea absolvirilor, am să vă aduc în atenție un 
subiect ceva mai sensibil, ignorat aproape în totalitate de la sol și până în stratosfera 
Învățământului românesc. Știm cu toții procedura, depășită de timpuri și în cele 
mai multe cazuri pusă în practică sub directiva bățoasă a inspectoratului, implicit 
a ministerului de resort. Ne adunăm în careu, la semnal pornim cu clasa către un 
anumit loc, urmează cititul de discursuri și festivitatea de premiere. Aici am vrut 
să ajung. Nu contestă nimeni o regulă de bază, universal valabilă, aceea că premiile 
sunt pentru cei mai buni. Trebuie să existe o departajare, prin urmare și premiile, 
diplomele, „laudațiile” se cuvin unui număr mai mic sau mai mare de elevi, funcție 
de performanțele școlii. 

La festivități vin, după cum știm, elevii – actorii principali ai festivității – pro‑
fesorii, cadre din conducere, invitați, oficialități. Dincolo de aceste persoane care, 
în cazuri destul de multe, mimează emoții profunde și se arată impresionate de o 
festivitate care, să fim serioși, nu are aproape nimic inedit în ea prin falsitatea celor 
veniți doar ca să‑și facă reclamă, sunt apropiații celor pentru care are loc festivitatea 
în sine. Aș vrea să mă refer la ei pentru că atât pe ei, cât și pe elevi, îi consider cei 
mai importanți în ecuație. Întreba o bunică, cu colțul baticului dus la gură, la una 
din festivități:

„ ‑Da’ pe al nostru de ce nu‑l strigă, mamă?”
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După ce aproape toți elevii dintr‑o clasă, nu contează care, nu contează de 
unde, au fost scoși în față în aplauze pe deplin meritate, cinci‑șase elevi rămăseseră 
pe scaune, stingheri, nebăgați de nimeni în seamă. Pentru ei nu există festivitate, 
pentru ei nu există un cuvânt de emoție, nu există niciun merit. N‑au fost eminenți 
la matematică? Nu‑s buni la nimic! Pedeapsa unei medii de sub 8 este una uriașă, 
dureros de nedreaptă, iar efectele ei sunt mai distrugătoare decât își poate cineva 
imagina. Pentru acești copii, cei care, în multe din instituțiile de învățământ sălăje‑
ne reprezintă majoritatea, nu există niciun crâmpei de bucurie în această ultimă zi 
de școală. În plus, amintirea acestei zile atât de importante va fi mereu una umbrită 
și tristă. 

Mai mult decât atât, efectul lăsării lor deoparte, în mijlocul mulțimii și în fața 
colegilor, a părinților, fraților, bunicilor și prietenilor, nu îi face doar invizibili în 
aceasta sărbătoare a tuturor, ci le trimite de multe ori compasiunea total nepotrivită 
venită din partea celor de față, de parcă ar suferi de vreo boală, aruncându‑i totodată 
într‑o categorie de genul „nu faceți ca ei!” exact în ziua în care și ei, ca și ceilalți, ar 
merita să‑și audă numele măcar într‑un ultim „strigat de catalog”. 

Și ei au învățat, și părinții lor au decartat, lună de lună, bani la școală, către fon‑
durile clasei și alte o sută de dări și nevoi, și ei au fost trup și suflet cu clasa și, chiar 
dacă n‑au fost olimpici sau nu au obținut media 9 ori 10, au cel puțin un merit sau 
au fost remarcați pentru ceva în anii de școală. Dincolo de toate acestea, și ei sunt 
rezultatul acelei școli, al muncii profesorilor, sunt confirmarea valorii educației pă‑
rinților și rezultatul sacrificiilor lor și așa mai departe. A nu primi un premiu nu 
te aruncă în mod necesar în tagma neisprăviților. Nu înseamnă că ai două picioare 
stângi cu care pornești în viață în clipa imediat următoare. 

A nu fi olimpic sau premiant nu te face în mod automat o cantitate neglijabilă. 
A nu obține la final de an o medie strălucitoare nu te trimite, cu capul în pământ, pe 
scaunul „prostului”. Da, așa se simt acești copii, mai mari sau mai mici, atunci când 
în ultima și cea mai importantă zi din școală, sunt uitați pe scaunele indiferenței. 
Desigur, nu spune nimeni că toată lumea trebuie premiată însă, dragi profesori, 
voi care sunteți sau trebuie să fiți cei mai pedanți și fini psihologi, oare nu puteți 
face ceva ca aceste departajări, deși „regulamentare”, cum ne explică nouă, savant, 
Inspectoratul, să nu aibă acest impact devastator asupra conștiinței, emoționalului 
și chiar viitorului unui elev, nu puteți face ca ele să se schimbe, tot spre binele tutu‑
ror, o dată pentru totdeauna? 

Ce dacă de la inspectorat sau de la minister răspunsurile încep mereu cu 
„conform articolului etc”? Eu cred că și voi, cei care ați fost alături la bine și la greu 
de toți elevii, și elevii înșiși, puteți face ca lucrurile să se schimbe. Măcar la o festi‑
vitate, ultima, dacă nu în permanență, tocmai pentru a‑i stimula și sprijini și pe cei 
care, din diverse motive care țin sau nu țin de ei, nu au reușit să fie elevi străluciți. 
Viața a demonstrat în nenumărate rânduri că cel care a terminat liceul sau școala 
primară cu o medie mai mică, a ajuns un profesionist de excepție ori chiar un sa‑
vant. Iar cel care a alergat patru ani doar pentru a obține o notă mare la examen, a 
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realizat în timp că a alergat pentru un trofeu pe care timpul a așezat doar praful, nu 
și realizările. Se poate întâmpla și așa, iar exemple sunt destule. 

Nu e târziu să curățăm rugina, nu e târziu să fim buni și să‑i facem pe toți să 
se bucure, indiferent că merită mai mult sau ceva mai puțin. Știm cu toții că sunt 
nenumărate și complicate motivele pentru care unii copii obțin note mai mici sau 
au performanțe mai slabe și multe dintre ele nu țin neapărat de lene sau neglijență. 

Gândiți‑vă, doar o secundă, așezați‑vă imaginar pe un astfel de scaun către care 
nu se uită nimeni în afară de ochii triști ai părinților, la aceste festivități. Închipuiți‑
vă că, deși ați făcut poate tot efortul de care sunteți capabil, în ultima zi de curs, 
nimeni nu vă strigă numele. Pe urmă imaginați‑vă cum se văd toate acestea în 
sufletul, conștiința și psihicul unui copil de 14 ani și veți înțelege de ce trebuie să 
încercăm, în al doisprezecelea ceas, să ne întoarcem fața către toți și măcar o zi din 
sutele de zile de școală ce au trecut să le mulțumim tuturor și, cumva, chiar și prin‑
tr‑un artificiu care nu e atât de greu de găsit, fiecare copil care este absolvent să nu 
se simtă uitat ori neimportant. 

Putem striga pentru ultima dată catalogul, dincolo de premii, coronițe și 
aplauze. 

Pentru că acest moment de final este exact momentul în care o altă ușă se 
deschide pentru orice elev. Este un drept pe care noi, cei mari, suntem datori să‑l 
respectăm pentru fiecare copil în parte. Da, știu: „învingătorul ia totul”, însă gân‑
dind mai puțin superficial, cu capul afară din „cutie” și ocolind rigiditatea unor 
regulamente de pe vremea bunicii, fără să cădem în vreun păcat, putem face din‑
tr‑o festivitate de absolvire exact ceea ce trebuie să însemne și să fie – un moment 
al bucuriei și emoției pozitive trăite deopotrivă de toți elevii și apropiații acestora. 
Premiile care ajung către cei mai buni elevi sunt recunoașterea efortului și capacită‑
ții acestora, ele au fost și vor fi momentul de aur al unei festivități de absolvire. Dar, 
așa cum și în viață nu este totul la superlativ mereu, o clipă de „argint” în care să le 
arătăm și celorlalți elevi că au toate motivele să devină mai performanți, mai puter‑
nici, mai buni, nu ne costă nimic! Poate doar un strop de bunătate oferit într‑un 
moment crucial din viața lor. 

6 iunie 2018
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Marea prăbușire națională

Suntem campionii ipocriziei când vine vorba de laudă găunoasă și paradă pe 
bani grei prin care ne arătăm la nivel de instituții cât suntem noi de pătrunși de 
fiorul Centenarului. Atât suntem de pătrunși de nu ne mai revenim. Cheltuim 
bani pe proiecte de care nimeni nu mai e interesat, pentru că oamenii nu mai au 
puterea să sărbătorească absolut nimic în țara asta condusă de hoți și analfabeți. 
Sărbătorim Centenarul, iar casa în care s‑a născut Constantin Brâncuși s‑a prăbu‑
șit. Sărbătorim Centenarul în Sălaj, iar casa lui Iuliu Maniu este, de ani buni, într‑o 
continuă restaurare, din lipsă de bani și lipsă de interes din partea celor mari – aripa 
Puterii. 

Sărbătorim Centenarul și clădiri de patrimoniu se prăbușesc în capul nostru, 
pentru că instituțiile responsabile nu reușesc să găsească o soluție pentru restaurarea 
lor.  Puterea mutilează tot ce înseamnă lege în țara aceasta, ne bagă pumnul în gură, 
ne restricționează drepturi fundamentale pentru care cei care au făurit România, 
dar și cei care au eliberat‑o în 1989, au plătit cu sângele lor. Depunem coroane și 
suspinăm pe la festivități, afectați și pătrunși, dar pe partea cealaltă instigăm, răi ca 
hienele, în calitate de conducători (de țară, de județ, de oraș, de lăcaș de cult etc.) 
la ură, judecata aproapelui, asmuțim om către om și facem tot ceea ce ne stă în 
putință ca în an centenar să dezbinăm bucată cu bucată această țară.  Sărbătorim 
Centenarul, dar uităm ce am promis acum doi ani, prin campanile electorale. 

Proiectele de care avem nevoie – stadioane, școli și spitale noi, bazine olimpi‑
ce, săli polivalente, parcări, parcuri, canalizări, investiții în imaginea orașelor, auto‑
străzi sau reabilitări ca la carte a unor artere principale din municipii, toate rămân 
tot acolo unde le știați și le vedeați și acum doi, patru, zece sau douăzeci de ani. În 
hârtii și pliante electorale. Sărbătorim Centenarul și mutilăm manualele din care 
copiii noștri încearcă să mai învețe câte ceva, atunci când mai lasă telefoanele sau 
tabletele deoparte. Modificăm capodopere literare, ascundem adevăruri istorice, 
distorsionăm opere celebre și decretăm prin cărți de aritmetică că 30 e mai mare 
decât 60. 

Sărbătorim Centenarul într‑un an în care Biserica, prin reprezentanții ei, a 
ajuns să‑și piardă încrederea deplină pe care oamenii o aveau în ea. Sigur, am avut 
și avem nevoie de Biserică, dar nu mai avem nevoie de cei care o poluează și care au 
ajuns niște bișnițari în toată regula, cu burți care se revarsă și minți diabolice, așa‑
zis slujitori ai Domnului care cerșesc încontinuu, fără pic de rușine ori teamă de 
Dumnezeu, în timp ce‑și plimbă posterioarele în limuzine de sute de mii de euro, 
huzurind pe banii creștinilor care încep să înțeleagă tot mai mult că Dumnezeu și 
credința nu mai au nicio legătură cu ceea ce văd sau aud prin miile de biserici din 
țară, ori cu lădoaiele cu bani scoase pe ușa din dos a lăcașului, la câte un eveniment 
care se lasă cu donații grase din partea celor mulți și, în marea lor majoritate, săraci. 
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Sărbătorim Centenarul cheltuind zeci de milioane de euro pe referendumuri 
în care votăm ura și intoleranța, în timp ce suntem statul care nu are niciun spital de 
oncologie pediatrică din Europa. Puteam să construim cel puțin trei spitale cu aceș‑
ti bani cheltuiți de baronul din Teleorman și cei care îi trimit pupici din teritoriu. Se 
scot cărți și pliante cu subiecte care nu interesează pe nimeni, în condițiile în care 
evenimente de interes sau apariții editoriale valoroase, pe care am vrea să le avem 
sub ochi și să le sponsorizăm din banii de la buget, sunt date la o parte după bunul 
plac al slujitorilor de partid. Ni se spune ce să facem, cum să votăm, către ce parte 
să ne îndreptăm pașii. Cu cine să trăim, cum să viețuim, lângă cine să dormim, în 
ce direcție să mergem. 

Se finanțează programe care ne învață să scuipăm aproapele nostru, pentru 
că e diferit de noi și de ceea ce partidul vrea. Ni se sugerează, tot mai zgomotos, să 
mai stăm pe acasă și să nu mai ieșim la manifestații, să ne mulțumim cu salariile 
din domeniul privat, cu aproape 70 la sută mai mici decât cele de la stat, să înghi‑
țim dejecțiile politice și deciziile strâmbe, mulate pe interesele fiecărui conducător 
de instituție, musai membru de partid, să ne conformăm și să ne ducem zilele în 
supușenie și tăcere. Românii nu au niciun motiv de bucurie în această mare sărbă‑
toare, în aceste condiții. 

Sărbătoarea e a lor, a ipocriților, a mincinoșilor, a celor care consideră ca au 
ajuns stăpâni pe o plantație, ținându‑ne discursuri gângave și ipocrite despre cum 
trebuie să ne bucurăm noi acum, la o sută de ani de Românie, o țară ajunsă în pra‑
gul colapsului din aproape toate punctele de vedere. Sărăcie, umilință, salarii de 250 
de euro, alocații de zece euro pentru copii, populație îmbătrânită, tineret care fuge 
mâncând pământul și bătrâni rămași pe la porți, singuri și uitați și de autorități, și de 
orice altă ființă omenească. Asta este România celor o sută de ani, iar eu nu mai pot 
găsi nicio bucurie în ea, oricât aș căuta și oricât m‑aș lăsa de păcălit, doar de dragul 
de a fi însuflețit de fiorul unei sărbători care are în ea tragismul unui prezent care 
nu mai lasă loc bucuriei și sentimentului de liniște, de bunăstare, de siguranță, aici, 
în țara în care trăim cei mai mizerabili ani din ultimii o sută. 

18 octombrie 2018
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 Singurul meşter olar din 
judeţ duce mai departe tradiţia 

ceramicii de Zalău

Tradiţia „Ceramicii de Zalău” din secolele XVIII‑XIX, cu un patrimoniu pre‑
stigios, prezent în mari muzee din Europa, este readusă la viaţă într‑o mică locali‑
tate din Sălaj de un meşter popular ce a deprins tainele meseriei în Ungaria, dar a 
revenit în satul natal pentru a reînvia această tradiţie, dispărută în zonă pe parcursul 
secolului trecut.

Ceramica de Zalău - scurt istoric

Potrivit muzeografului de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Szabo 
Attila, primele consemnări documentare despre olarii din Zalău sunt din secolul 
XVII, aceştia ajungând abia în 1738 să‑şi obţină documentele oficiale de breaslă 
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acreditate de conducerea oraşului, deşi se poate presupune că meseria exista încă 
din secolul al XV‑lea.

„Piaţa Zalăului din secolul XVIII‑XIX trebuia să fi fost unul din punctele de 
distribuire nu numai a produselor olarilor breslaşi locali, ci, prin comercianţii ve‑
niţi dinspre Occident, şi a produselor care circulau în alte părţi ale ţării. Cel puţin, 
termenul de vase de Gyor a fost folosit în zona Clujului pentru ceramica posthaba‑
nă (ceramică habană ‑ tip de ceramică fină, smălţuită, cu fond alb, ornamentată cu 
motive cinegetice, realizată de olarii din Transilvania în secolul XVII) realizată în 
nordul Ungariei, în părţile Slovaciei de astăzi, şi probabil adusă în zonele ardele‑
neşti de către comercianţii din Gyor, un oraş situat actualmente în vestul Ungariei. 
Aceste vase foarte frumos decorate cu motive florale, avimorfe şi zoomorfe de tra‑
diţie habană, sunt imitate de olarii clujeni încă din 1730, atât forma cât şi ornamen‑
tica. Cu siguranţă, în a doua parte a secolului XVIII şi olarii zălăuani urmează calea 
clujenilor, ca şi cei din Turda de fapt, şi vor produce ceramica decorativă influenţată 
de cea din comerţul vremii, adusă din părţile nordice ale Ungariei. Treptat Zalăul se 
va identifica foarte bine şi va diferi de ornamentica clujeană şi cea de Turda, marile 
muzee din Europa Centrală deţinând un patrimoniu prestigios de ceramică zălăua‑
nă cunoscută sub termenul de Ceramică de Zalău, acesta referindu‑se la produsele 
de sfârşit de secol XVIII, XIX şi prima decadă a secolului XX”, susţine Szabó Attila.

Tradiţia de secol XIX a ceramicii de Zalău a fost abandonată de olarii activi în 
secolul XX.  După încercări, nu foarte reuşite, din anii 1970, ale familiei de olari 
Ardai din Zalău, un tânăr olar din judeţ a reluat, după un secol, această tradiţie. El 
este Csibi Csaba, din Borla, cel care în urma documentării materialului muzeal din 
Zalău şi a mai multor cărţi de specialitate a reuşit, după 2010, să regăsească croma‑
tica şi motivica tipică a Zalăului, ornamentele şi formele specifice.

De la Bocşa la Erd. Şi înapoi.

Într‑o zi de final de martie, curtea casei lui Csibi Csaba din Borla e plină de 
lemne. Primăvara pare încă departe, dacă e să ne luăm după temperatura din ter‑
mometru, iar câteva lemne, pentru cei care le folosesc încă la încălzirea locuinţei, 
nu sunt niciodată în plus. Cu un mic cercel în urechea dreaptă şi o barbă neagră în 
care s‑au iţit câteva fire albe, meşterul olar se arată bucuros de vizită şi de posibilita‑
tea de mai vorbi cu cineva despre pasiunea lui. În curtea casei, un foişor nou‑nouţ, 
din lemn, adăposteşte un cuptor tradiţional de cărămidă, pe lângă care, aparent ne‑
glijent, sunt răsfirate câteva "creaţii" ale mâinilor sale îndemânatice. Un vas plat în 
nuanţe de verde stă pe plita cuptorului, alături de un "canceu" (vas pentru depozitat 
băuturi), la fel de verde, şi un ticlăzău (fier de călcat) ruginit.

Pe o masă, sub acelaşi foişor, mai multe alte vase strălucesc în lumina albă 
emanată de cerut gri, acoperit în totalitate de nori. Pe unul dintre vase se poate citi, 
scris de mână, cu vopsea albastră, smălţuită, anul fabricaţiei: 2018. Alături de ele, şi 
modelul după care au fost făcute: un ulcior de Ceramică de Zalău, datând din 1913.
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„Mă inspir din cărţi, din piese de muzeu. Lucrez modele de ceramică de 
Turda, cu mai mult albastru şi de Zalău, cu modele precum păsări, flori şi culori 
precum maro, verde sau albastru. (...) Frământ lutul, pun pe roata de olărit, fac 
vasul îl pun la uscat, îl las puţin să se zvânte, îl retuşez, îl dau cu rigoba albă. Se arde 
vasul, apoi vine vopsit, glazurat şi din nou ars. Arderea eu o fac la 1.035 de grade 
Celsius. Toate vasele sunt realizate manual. Se şi observă că nu sunt două vase la fel, 
nu sunt perfecte. (...) Fac modele de ceramică de Zalău, pentru că asta m‑a prins cel 
mai mult când am început să fac modele tradiţionale. Îmi plac şi modele de Turda”, 
explică, oarecum timid, Csibi Csaba.

Lutul pentru vase şi vopselele le cumpără din comerţ. E mai puţin de lucru cu 
ele şi sunt, garantat, materiale de calitate. Au apus de mult vremurile în care olarii 
îşi luau lutul dintr‑un deal, iar vopselurile şi le preparau din plante.

Timiditatea meşterului dispare însă în momentul în care se aşează la roata de 
olărit, din atelierul său, pentru a exemplifica ceea ce povestise până atunci. O sârmă 
subţire taie cu uşurinţă o bucată de lut dintr‑un calup mai mare, iar mai apoi, cu 
puţină apă, lutul prinde forma dorită de olar, prin doar câteva răsuciri ale roţii.    

În 1994, când a absolvit liceul, la Zalău, Csibi Csaba nu credea că va ajunge 
olar. Dornic să muncească, asemeni unui tânăr proaspăt ieşit de pe băncile şcolii, 
el s‑a alăturat câtorva prieteni şi, într‑un „curent” general al anilor de atunci, a luat 
calea Ungariei. Acolo a avut mai multe slujbe, în principal în domeniul construcţi‑
ilor, până când un prieten de familie din ţara vecină a venit cu o propunere inedită: 
un loc de muncă într‑un atelier de olărit sau la o firmă de instalaţii. Tânărul s‑a 
gândit că ar fi interesant să încerce olăritul şi aşa a şi făcut, ajungând astfel la Erd, un 
orăşel aflat la 30 de kilometri distanţă de Budapesta. În atelierul de aici, Csibi Csaba 
s‑a deprins mai întâi cu modelarea ghivecelor şi a vazelor de flori, dar a învăţat şi 
cum se construieşte un cuptor de ars ceramica.

Căsătoria, iar mai apoi primul copil, o fetiţă venită pe lume în 2002, l‑au con‑
vins să revină în satul natal, în 2004, pentru a încerca să pună în practică, pe cont 
propriu, ce a învăţat în Ungaria.

„Mi‑am făcut firmă şi, la început, am făcut şi aici ghivece de flori şi vaze. Asta 
până în 2008‑2009, când a venit criza financiară lucrurile nu au mai mers aşa de 
bine. M‑am apucat atunci şi de vase de ceramică tradiţională şi am vândut o vreme, 
în paralel, atât ghivece, cât şi vase tradiţionale, prin magazinele de artizanat. Am 
descoperit apoi, la muzeu, ceramica de Zalău şi mi‑a plăcut foarte mult, alături 
de cea de Turda”, rememorează meşterul începuturile sale în realizarea vaselor cu 
modele tradiţionale.

După câţiva ani de încercări şi mult studiu autodidact, de la Muzeul Judeţean 
şi din cărţi de specialitate, Csibi Csaba face astăzi, practic, orice vas de care e nevoie 
în bucătarie, de la oale de sarmale, supe, fripturi ‑ vase ce pot fi puse în cuptor sau 
ulcioare de apă şi vin. Toate ornate cu modele preluate din ceramica tradiţională 
de Zalău sau de Turda. Tot de unul singur şi‑a realizat şi cuptorul de ars ceramică, 
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în care a înghesuit o rezistenţă electrică de 75 de metri şi pe care l‑a dotat cu un 
termometru ce îi arată temperatura potrivită.      

„Olarul Csibi Csaba lucrează cu precădere în stilul zălăuan tipic pentru sfârşi‑
tul secolului XIX: contururi albastre, culori maro, verde, roşcat, motive de cunună 
de flori, ghirlande florale, pomul vieţii, pasărea, ornamente geometrice, stilizarea 
formei de ceapă din Delft. Vasele tipice şi preferate de el prelucrate în stil zălăuan 
sunt canceul de turnat vin, canceul de perete, blidele de forme mari şi mici, ulcio‑
rul de vin, mai mare, sau de pălincă, mai mic, oala de sarmale, ceaşca”, susţine, la 
rândul său, Szabo Attila.

Privire spre viitor

În doar câţiva ani, meşterul a fost premiat la mai multe concursuri şi festiva‑
luri sau expoziţii de ceramică populară tradiţională din ţară şi străinătate. În luna 
mai a acestui an, el va reprezenta România şi Ceramica de Zalău la o importantă 
manifestare de profil, la Debrecen, în Ungaria. Csibi Csaba se va întrece, astfel, cu 
meşteri olari din alte ţări, într‑o competiţie dedicată realizării de vase cu modele 
specifice chiar Ceramicii de Zalău. 

Talentul şi munca meşterului olar din Borla nu au trecut neobservate de către 
specialiştii Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, care l‑au sprijinit în demer‑
surile sale şi l‑au invitat la majoritatea manifestărilor cu secţiuni dedicate meşterilor 
populari locali. Mai mult, Szabo Attila propune chiar un muzeu al olăritului la 
Zalău.     

„Actualitatea ceramicii tradiţionale este dovedită de cererea relativ bună a pie‑
ţei: mulţi cumpără şi astăzi produse tradiţionale utilizabile chiar şi în uzul casnic 
contemporan. Se iveşte, se pare, acum şi posibilitatea amenajării unui muzeu al 
olăritului de Zalău, dat fiind faptul că una din casele vechi ale olarilor zălăuani a fost 
oferită spre achiziţie autorităţilor tocmai în ideea conservării şi valorificării patri‑
moniului cultural local. Este vorba de o casă în care în anii 1940 erau în funcţiune 
patru roţi de olari, fiind un atelier folosit şi de meşterii care nu aveau posibilităţi 
pentru susţinerea un atelier propriu”, susţine muzeograful. 

Până la un demers concret în acest sens, Csibi Csaba îşi urmează pasiunea sa 
în micul sat din Sălaj, ţinând în viaţă un meşteşug şi o tradiţie reprezentativă pentru 
Zalău şi pentru întreg judeţul Sălaj. 

5 aprilie 2018
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Fetiţa care a născut o fetiţă sau 
povestea nespusă a mamelor 

minore

O medie de 100 de minore devin mame, anual, în Sălaj, o fată în vârstă de 12 
ani din comuna Meseşenii de Jos deţinând tristul „record” de cea mai tânără mamă 
din judeţ, aceasta fiind elevă în clasa a IV‑a când a dat naştere unui fetiţe. 

România - cele mai multe mame minore din Uniunea Europeană
Datele Eurostat plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană ca 

număr de mame minore la categoriile de vârstă 10‑14 ani şi 15‑19 ani, conform 
statisticilor aferente anului 2016. Mai mult, circa o treime din totalul european al 
mamelor minore cu vârsta cuprinsă între 10 şi 14 ani erau din ţara noastră.

În acelaşi an, în Sălaj au devenit mame 131 de minore, pentru ca în 2017 
numărul lor să ajungă la 92, potrivit datelor centralizate de Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC).

„La foarte multe mame minore avem o problemă cu faptul că ele, în primul 
rând, nu au acte de identitate. O altă problemă este că au domiciliul într‑o locali‑
tate, stau în altă localitate, iar medicii de familie nu vor să înscrie copiii. De multe 
ori facem şi noi 'presiuni' la Casa de Asigurări de Sănătate să încerce să găsească 
soluţii pentru a putea fi înscrişi aceşti copii. Neavând documente, mamele minore 
nu beneficiază de beneficiile oferite de sistemul social de stat”, susţine directorul 
DGASPC Sălaj, Violeta Milaş.

Potrivit acesteia, unele tinere ajung ca, până la 18 ani, să aibă deja doi copii, 
iar după câţiva ani să ajungă la cinci‑şase, pe care îi lasă în grija autorităţilor statului.

„Sunt situaţii când, până la 18 ani, au doi copii. Dacă au la 13 ani un copil, vă 
daţi seama că e posibil ca până la 18 ani să aibă mai mulţi copii. Până pe la 20 şi ceva 
de ani au deja cinci‑şase copii. Când nu mai fac faţă, ajung la noi, în sistem, grupe 
de fraţi de câte cinci‑şase copii, cu vârste mici, cu mamă care nu lucrează, care nu 
are venituri. La ultimul caz am preluat şase copii, cel mai mare de 10 ani. Este foar‑
te complicat şi legislaţia îţi spune că dacă sunt fraţi trebuie să‑i păstrezi împreună. 
Niciun asistent maternal din România nu va putea să ia şase copii, că nu poate, nici 
financiar şi nici uman să se ocupe de şase copii”, afirmă Violeta Milaş.

Mama care se uită la desene animate
Am putea să le numim Maria şi Ioana. Sau Adela şi Cristina. Sau Dana şi 

Mihaela. Numele chiar nu contează. Ce contează cu adevărat sunt fiinţele care stau 
în spatele literelor, copiii care ajung să dea viaţă unor copii. Pe lângă numele fictive, 
care vor doar să le protejeze identitatea, realitatea este cu adevărat dureroasă.
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Maria şi Ioana, să le spunem aşa, s‑au născut, amândouă, în anul 2002, în 
comuna Meseşenii de Jos. Le leagă, de altfel, şi o relaţie de rudenie, fiind verişoare.

„Prima fată e din 2002 şi a născut în 2015. Doisprezece ani şi jumătate a avut 
când a născut. Era elevă în clasa a VI‑a. A doua mamă minoră e născută tot în 2002 
şi a avut copilul în februarie 2018, la 16 ani, fiind elevă în clasa a VIII‑a” ‑ cuvinte‑
le vibrează aspru în tonul Voichiţei Onica, asistenta socială din primăria comunei 
Meseşenii de Jos.

Maria are o frumuseţe de păpuşă, spune asistenta socială, iar copilul a moş‑
tenit trăsăturile fine ale tinerei mame. Când a fost prima dată în vizită la proaspăta 
mămică, pe atunci elevă în clasa a şasea, aceasta se uita la televizor. La desene ani‑
mate. Fiica ei, de doar câteva zile, dormea alături.

„Ce să‑i spun şi ce să‑i reproşez? E doar un copil. Ce poate înţelege?”, spune, 
oarecum resemnată, Voichiţei Onica.

„Fetiţa a mers la grădiniţă când mama a terminat clasa a VIII‑a”, constată amar 
primarul comunei, Bogdan Berceanu.

După trei ani, povestea avea să să se repete. În februarie, verişoara ei a născut 
şi ea, tot o fetiţă. Ioana e însă elevă în clasa a VIII‑a şi ar vrea să termine măcar ci‑
clul gimnazial, dar nu ştie dacă va reuşi. Dirigintele a fost şi el să o viziteze şi să o 
roage să mai meargă pe la şcoală şi să dea tezele, ca să îi poată încheia situaţia şco‑
lară. Primăria din comună a ajutat‑o, graţie unui proiect european, cu un trusou 
complet pentru nou‑născuţi, cu un cărucior, pătuţ, tetine, scutece, sticluţe de lapte, 
hăinuţe şi un termometru.

În vizita pe care i‑au făcut‑o recent, tinerei mame, primarul şi asistenta socială 
au constatat că bebeluşul este bine îngrijit, iar în casă era o curăţenie desăvârşită. 
Când au sosit cei doi, Ioana supraveghea, îndeaproape, somnul liniştit al fetiţei sale 
de doar câteva luni, în căruciorul primit cadou.

În tot acest timp, în curte, într‑o imagine simbol a absurdului dureros al aces‑
tei situaţii, tatăl Ioanei, bunicul fetiţei din cărucior, îşi dădea în leagăn cea de‑a doua 
fiică, în vârstă de doar doi ani. O gospodărie rurală cu un amalgam trist: tată, bunic, 
soră, copil, mamă ‑ toate la un loc şi fiecare, separat.

„Nu este normal ca un copil să devină fratele mamei. La 11 ani să rămâi deja 
însărcinată, iar în clasa a VI‑a, la 12 ani, să naşti deja. Dar sunt şi la 13, 14 ani. Multe 
nici nu ştiu cum să se comporte cu copilul. Dacă ele nu au primit o educaţie, ce 
educaţie să dea la rândul lor copilului. Eşti la rândul tău un copil şi eşti mamă. 
Necazul este că aceste mame minore nici nu realizează că nu este bine să facă copii 
aşa de tinere. Sunt comunităţi pentru care a face copii la vârste fragede este ceva 
normal. Majoritatea acestor mame nu au şcoală, nu au o locuinţă şi uneori nici acte. 
Dacă nu se face educaţie parentală, şcolară, morală, nu ştiu unde o să ajungem, cu 
toate acestea puse cap la cap”, mai afirmă Violeta Milaş.

În aceeaşi comună, o altă mamă minoră a avut parte, recent, de o experienţă 
traumatizantă.
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„Mai avem o mamă minoră de 15 ani, căreia 'concubinul' ei, tot de 15 ani, i‑a 
dat foc la fustă, anul trecut, în august, din gelozie am înţeles. A avut arsuri foarte 
grave şi a avut nevoie de o intervenţie de urgenţă, pentru a provoca naşterea co‑
pilului. Arsurile au fost atât de grave încât a fost transferată la Bucureşti, unde a şi 
născut. Copilul e sănătos şi este acum la un centru din Cehu Silvaniei. Chiar am 
fost sunaţi de un doctor din Bucureşti, care a vrut să se intereseze de soarta fetei, 
pentru că trebuia să meargă la control, la şase luni”, povesteşte Voichiţa Onica.

Copiii mamelor minore, viitorii „asistaţi” social
Prevenţia ar putea fi, în opinia Violetei Milaş, calea prin care numărul mame‑

lor minore ar putea scădea şi s‑ar putea rupe un cerc vicios creat de lipsa accesului 
la informaţii al fetelor care ajung să fie mame la vârste fragede. S‑au putea, astfel, 
preveni şi creşterea continuă a numărului de persoane asistate social, crede direc‑
torul DGASPC Sălaj.

„Aceşti copii sunt, la rândul lor, viitorii noştri 'asistaţi', viitorii beneficiari de 
servicii sociale. Aici este problema. Dacă acest cerc vicios nu se întrerupe, creşte o 
nouă generaţie de asistaţi sociali. Ar trebui să existe un program naţional de preven‑
ţie a sarcinilor nedorite, trebuie explicat ce înseamnă o sarcină. Sigur, se spune că 
medical nu e o problemă, dar, totuşi, e un copil cu copil. (...) De multe ori, aceste 
mame minore la o anumită vârstă vor să‑şi refacă viaţa, iar aceşti copii rămân la bu‑
nicii materni sau vin la noi, în sistem. Sunt copii care vor avea probleme de dezvol‑
tare socială şi intelectuală pe tot parcursul vieţii. Este o realitate, din păcate, fiindcă 
aceşti copii din start au neşansa aceasta de a nu avea o familie a lor. În foarte puţine 
situaţii mama şi tatăl se căsătoresc şi devin o familie de adulţi”, crede Violeta Milaş.

Acesta susţine şi necesitatea educaţiei sexuale, un subiect considerat tabu în 
multe situaţii.

„Acesta este un subiect care trebuie discutat, atât în familie, cât şi la şcoală. 
Pentru mine, şi medicii de familie au un rol foarte important. Trebuie explicate toa‑
te riscurile. Dacă nu facem programe de prevenţie, degeaba încercăm să facem noi 
reformă în sistemul de asistenţă socială, să creăm condiţii mai bune pentru copii, 
dacă la prevenţie nu se reuşeşte nimic. Prevenţia, după mine, ar trebui să fie unul 
din pilonii combaterii sărăciei şi al opririi fenomenului asistaţilor sociali”, afirmă 
directorul sistemului de protecţie a copilului din Sălaj.

Un studiu realizat de Asociaţia "Salvaţi Copiii" şi dat publicităţii în 2018 sus‑
ţine ideile menţionate anterior.

„Există o corelaţie directă între vârsta precoce a mamei, care înseamnă şi o 
dezvoltare emoţională, dar şi socială, încă incomplete, şi lipsa accesului la educa‑
ţie sanitară şi la servicii medicale constante. Astfel, datele 'Salvaţi Copiii' România, 
obţinute în urma unei anchete sociologice de teren, arată că şase din zece mame 
adolescente nu au avut niciodată acces la informaţii privind sănătatea reproducerii 
sau educaţiei sexuale, iar şapte din zece nu au beneficiat niciodată de planificare 
familială”, afirmă Asociaţia „Salvaţi Copiii”.
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În opinia directorului DGASPC Sălaj, ar fi nevoie şi de o mai mare implicare 
a asistenţilor sociali din primării, care, în prezent, sunt obligaţi să îşi ocupe cea mai 
mare parte din timp cu birocraţia aferentă acordării diverselor forme de ajutoare 
sociale, fără a mai avea timp să facă asistenţă socială în adevăratul sens al cuvântului, 
respectiv consiliere şi discuţii aplicate cu persoanele vulnerabile din comunitate.

„La primării trebuie să existe minim un asistent social care să facă asistenţă 
socială: consiliere, discuţii. Asistenţii sociali din primării nu au timp fizic să facă 
asistenţă socială. Ei fac multe dosare de prestaţii, de ajutoare sociale de încălzire, 
de alocaţii. Ar fi ideal şi un psiholog, care să le facă să înţeleagă că nu este bine să 
aibă copii, fiindcă noi nu putem să fim în fiecare comunitate. Acele echipe inter‑
sectoriale, în care preotul, medicul din sat, profesorul de la şcoală, toată lumea s‑ar 
întâlni şi ar discuta, sigur că deja poţi să cunoşti într‑o comunitate cazurile pe care 
le ai. Toată lumea să se implice. Aceşti oameni ar trebui să fie baza unei comunităţi 
şi să vadă ce probleme sunt. Dar foarte puţine comunităţi se implică cu adevărat în 
probleme sociale. A acorda doar ajutoare sociale şi a nu încerca să faci ceva pentru 
familie este doar atât, un ajutor care nu‑şi va atinge scopul niciodată. Nu‑l va scăpa 
nici din sărăcie şi, în câţiva ani, multiplicăm numărul de asistaţi social, din păcate”, 
mai spune Violeta Milaş.

Până când cineva ‑ autorităţi locale sau centrale sau chiar societate civilă ‑ se 
va gândi să facă ceva concret în acest sens, rămâne să ne confruntăm cu realitatea 
ce ne spune, deseori prin mass‑media, că un nou copil are un copil, în timp ce alte 
100 de minore vor deveni mame, şi în acest an, în Sălaj. 

23 mai 2018



Expediţia românească trans-
siberiană la final, după 25.000 de 

kilometri parcurşi într-o lună
Expediţia românească trans‑siberiană de cercetare a efectelor schimbărilor cli‑

matice asupra pădurii boreale s‑a încheiat cu succes, cei implicaţi în acest proiect 
revenind în ţară după o lună de zile în care au fost parcurşi 25.000 de kilometri, 
pe două continente ‑ Europa şi Asia, fiind traversate şase ţări ‑ Ucraina, Federaţia 
Rusă, Kazakhstan, Georgia, Turcia şi Bulgaria, precum şi cinci mari fluvii ‑ Volga, 
Obi, Enisei, Amur şi Dunărea. 
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RO‑CRESS (Romanian Climate Change Research Expedition Siberia) a 
fost prima expediţie românească de studiere a efectelor schimbărilor climatice 
asupra Marii Păduri Boreale, un proiect unic prin complexitatea lui la nivel şti‑
inţific mondial, organizat în perioada 15 iunie ‑ 15 iulie, de către Centrul de 
Cercetări Biologice (CCS) Jibou, în colaborare cu Universitatea Babeş‑Bolyai 
(UBB) Cluj ‑ Napoca şi cu sprijinul Primăriei Jibou şi al Olympus România.

O sinteză a expediţiei încheiate la începutul acestei săptămâni a fost făcută, 
marţi, pentru AGERPRES, de către bio‑geograful expediţiei, Sabin Bădărău, con‑
ferenţiar universitar la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului a Universităţii 
Babeş‑Bolyai.   

„În prima sa parte, expediţia a căutat să urmeze limita sudică a marii Păduri 
Boreale din Eurasia, pentru că aici, la limita largă dintre taiga şi stepă, de la est de 
Ural până la Marea Japoniei, unde pădurile de foioase, nemorale, lipsesc, în banda 
lată de 30 ‑ 500 de kilometri, numită 'de silvostepă', poate fi decriptat codul mode‑
lului complicat al schimbărilor climatice. Departe de influenţele antropice masive 
din Europa şi Asia de Est, în imensitatea aproape neatinsă a naturii Siberiei, prins în 
inelele anuale ale copacilor, poate fi atins şi descifrat într‑o anumită măsură miste‑
rul variaţiilor recente ale climatului nostru. Nimeni nu a lucrat vreodată la o scară 
atât de largă. La capetele traseului, în Ucraina şi ţinutul Ussuri am aruncat o privire 
şi asupra pădurilor de foioase nemorale şi de tranziţie de aici. Pentru traseul de 
întoarcere ROCRES 2018 a ales deliberat o rută mai lungă, pentru a colecta probe 
din ecosistemele boreale de altitudine (montane) din estul Munţilor Pontici. Nu 
a fost un moft; pădurile boreale şi de foioase din aceşti munţi depind în întregime 
de apa furnizată de Marea Neagră, de vecinătatea ei. Este de aşteptat ca oscilaţiile 



Sebastian Olaru / Anuarul presei sălăjene 2018 • 139

climatice să fie de altă natură decât cele din ecosistemele ale căror ritmuri sunt di‑
rijate de marile oceane. Sunt aceste oscilaţii corelate sau nu? Nimeni nu ştie încă, 
dar poate expediţia noastră va da primele răspunsuri în acest sens”, apreciază Sabin 
Bădărău.

Potrivit acestuia, expediţia a trecut prin şase ţări şi peste cele mai importante 
cinci fluvii din Eurasia.

„Pentru a strânge toate aceste date, am explorat lumea vastă a Eurasiei, între 
40 şi 56 grade latitudine nordică şi 23 şi 135 grade longitudine estică, până la plus 
şapte fuse orare diferenţă faţă de ţară. În afară de vastul teritoriu al Federaţiei Ruse, 
am vizitat teritoriile Ucrainei, Kazakhstanului, Georgiei, Turciei, Bulgariei şi am 
zărit de departe teritorii din China şi Serbia. De asemenea, pe teritoriul Rusiei am 
trecut peste teritoriile unor state incluse în Federaţia Rusă, dar care sunt de limbă şi 
cultură diferită: Tatarstan şi Başkorostan, republici mongole pre‑uralice, Buryatia, 
republică mongolă central‑asiatică, Kalmukia, Daghestan, Cecenia, Inguşetia şi 
Osetia de Nord, republici autonome ale unor popoare caucaziene, populate de 
etnii islamice. Cu puţine excepţii, am putut constata în toate aceste ţări şi terito‑
rii un progres economic uimitor, ele nefiind deloc „funduri uitate de lume”, aşa 
cum credem noi când le auzim numele, fiind cunoscători doar ai lumii vestice 
şi neştiind nimic despre estul mai mult sau mai puţin îndepărtat. Am şofat prin 
cinci capitale de state ‑ Kiev, Moscova, Astana, Tbilisi, Sofia, cinci capitale de state 
autonome ‑ Kazan, Ufa, Ulan Ude, Groznâi, Machachikala, Magas, Vladikavkaz, 
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iar dintre celelalte oraşe traversate, Istanbul, Batumi, Vladivostok, Novosibirsk şi 
Samsun ne‑au uluit cu aspectul lor de metropole ultramoderne, deasupra multor 
oraşe vest‑europene. Am reuşit să traversăm cinci mari fluvii ale lumii, respectiv 
Volga, Obi, Enisei, Amur şi, la urmă, Dunărea, aceasta fiind şi cel mai mic dintre 
ele, deşi e artera vitală a Europei Centrale. Am văzut şi uneori am simţit valurile a 
cinci mări ‑ Japoniei, Caspica, Neagră şi Marmara. Peste tot, în toate formaţiunile 
forestiere traversate am prelevat probe pentru studii dendrocronologice ce vor fi 
corelate cu oscilaţiile climatice. Nimeni nu are la dispoziţie, probabil, o asemenea 
vastă bază de date, luată de‑a curmezişul întregii Eurasii. Am prelevat probe din 
două areale care constituie „hotspots” ale biodiversităţii emisferei nordice tempera‑
te şi chiar ale lumii: pădurile din sudul ţinutului Primorie şi pădurile şi tufărişurile 
subalpine din arealul Hopa, la graniţa dintre Georgia şi Turcia. Ne‑am întors acasă 
încărcaţi de materiale ştiinţifice a căror prelucrare va dura mult. Am făcut cel mai 
lung parcurs rutier posibil cu pornire din România şi am adunat din lungul său tot 
ce se putea aduna, atât cât am putut, pentru a putea rezolva probleme ştiinţifice im‑
portante. Am învăţat, de asemenea, lecţii esenţiale legate de conservarea biologică şi 
progresul economic”, a precizat bio‑geograful expoziţiei. 

Directorul CCB Jibou, Cosmin Sicora, unul dintre iniţiatorii proiectului, 
consideră expediţia o reuşită, principalele obiective propuse iniţial fiind atinse.

„Expediţia a decurs bine. Eu spun că este o reuşită, pentru că ne‑am întors cu 
bine, în primul rând şi asta este cel mai important şi ne‑am atins obiectivele prin‑
cipale, referitoare la schimbările climatice. Am putut lua probele, care de fapt erau 
ţinta principală, de pe tot traseul acesta al pădurii boreale. Am început să recoltăm 
carote din arbori chiar înainte de Munţii Ural, din zona dintre Kiev şi Moscova, 
unde am întâlnit pentru prima dată pădurea pădurea boreală şi până în extremul 
orient rus, dincolo de Siberia, la Marea Japoniei şi ţinutul Ussuri. La întoarcere am 
venit pe un traseu puţin mai lung. Am venit prin stepele Kazahstanului, pe lângă 
Marea Caspică, am traversat Caucazul, Georgia şi după aceea Turcia, Bulgaria şi 
România. Am văzut şi Munţii Pontici, de pe ţărmul Mării Negre, cu o vegetaţie 
deosebită şi Munţii Caucaz, absolut extraordinari. Am luat carote şi de acolo, ca 
să facem comparaţii cu cele din zona pădurii boreale şi am făcut observaţii pe lân‑
gă probele acestea materiale, care rămân şi care se pot analiza ulterior”, a declarat 
marţi, pentru AGERPRES, Cosmin Sicora. 

El a subliniat că din primele observaţii se poate remarca faptul că pădurea bo‑
reală este ameninţată de schimbările climatice, dar şi de activitatea umană, precum 
defrişările de păduri.

„S‑au făcut observaţii biogeografice s‑au făcut observaţii botanice, de vegeta‑
ţie, în teren care sunt foarte importante, pentru că ne dau informaţii şi ne creea‑
ză o imagine de ansamblu a efectului schimbărilor climatice asupra complexul la 
acestea de ecosisteme, care e pădurea boreală, pentru că într‑adevăr, din evaluările 
noastre, ea este ameninţată pe zona ei de margine. Cum este şi normal de altfel, 
marginea întotdeauna e cea mai expusă modificărilor şi influenţelor exterioare şi, 
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practic, se văd specii de stepă care sunt în zonele de pădure boreală, atipice acolo 
şi se observă distrugerea pădurii boreale pe suprafeţe mari, de sute chiar mii de 
kilometri. Pădurea a fost distrusă prin foc sau prin alte mijloace. Focul se întâmplă 
în mod natural, desigur, dar au fost incendii suficient de puternice care au ars nu 
numai litiera, din stratul de jos, cum este normal, ci focul a fost suficient de pu‑
ternic, şi asta datorită uscăciunii sau aridităţii neobişnuite, încât a distrus şi arborii. 
Mai ales mesteacăn am văzut foarte multe distrus. Acţiunea omului se vede şi ea, 
parte din pădurea boreală fiind defrişată pentru folosinţă agricolă, începând de la 
Munţii Ural şi până spre Baikal. Mai ales la unele specii mai sensibile, cum e bradul 
siberian, am văzut şi o sensibilitate a lui la dăunători naturali, la atacuri de diferite 
tipuri. Foarte multe exemplare de braţ siberian prezentau semne de îmbolnăvire. 
Căldura excesivă, împreună cu factorii naturali, cum este focul şi cu defrişările, pun 
o presiune pe această pădure boreală de restrângere a arealului ei spre nord, şi astfel 
suprafaţa ei se reduce, ceea ce la nivel global are o semnificaţie deosebită, având 
în vedere că ea este un furnizor principal de oxigen şi un element care capturează 
bioxidul de carbon produs de om. Asta ne interesează, pentru că societatea umană 
produce dioxid de carbon în exces şi avem aceste zone, cum este marele ocean şi 
pădurea boreală, care absorb acest dioxid carbon din atmosferă şi dacă capacitatea 
lor de a‑l absorbi este redusă prin astfel de activităţi, poate influenţa la nivel global 
clima întregii planete”, a precizat directorul CCB Jibou. 

Sicora crede că acest areal al pădurii boreale ar trebui protejat, însă oamenii de 
ştiinţă pot doar să tragă un semnal de atenţie privind ameninţările la care este supus.
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„Ar trebui o mai mare conştientizare şi o protecţie, până la urmă, a pădurii 
boreale, dar este foarte greu de impus măsuri de protecţie, având în vedere că sunt 
foarte multe comunităţi care trăiesc exclusiv bazându‑se pe lemn, iar zona din nord 
este practic pustie. Important e că noi am văzut aceste lucruri şi putem face analize‑
le pe viitor la ceea ce am colectat din tren. Concluziile urmează altcineva să le tragă. 
Noi nu putem să rezolvăm problema, ci doar să tragem un semnal de alarmă. Asta 
este menirea unui om de ştiinţă, iar societatea, în general, poate să ia sau să nu ia în 
considerare recomandările noastre”, a menţionat acesta.

Reprezentantul CCB Jibou s‑a declarat impresionat şi de ospitalitatea popo‑
rului rus şi deschiderea pe care o manifestă unul dintre cele mai mari state ale lumii.   

„Eu, cel puţin, mi‑am schimbat modul de a vedea Rusia. Nu mă aşteptam ca 
această ţară să fie atât de deschisă şi de primitoare. E o ţară absolut normală, ca să zic 
aşa. Nu trebuie să ne speriem de ruşi, în general, şi de Rusia. E o ţară care e frecven‑
tabilă, care se poate vizita fără probleme. Oamenii sunt foarte deschişi şi chiar dacă 
e diferenţă şi o barieră de limbă, chiar şi aşa se poate comunica şi primeşti întot‑
deauna ajutor, atunci când ai nevoie. Am avut şi noi de câteva ori nevoie de ajutor, 
chiar dacă nu au fost probleme grave. Întotdeauna am primit un ajutor dezinteresat 
şi deschis din partea localnicilor, ceea ce e un lucru frumos, zic eu, şi uman până 
la urmă şi s‑a simţit o solidaritate umană, dincolo de diferenţele de naţionalitate 
dintre noi”, susţine iniţiatorul expediţiei.  

Şi din punct de vede al expertului zoolog, titular al cursului de „Modificări glo‑
bale şi ecologie umană” din cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie Cluj‑Napoca, 
lectorul Alexandru Stermin, experienţa a fost una incredibilă. 

„Din punct de vedere al experienţei profesionale, a fost incredibil să întâl‑
nesc, într‑un timp atât de scurt, diversele tipuri de ecosisteme care se succed pes‑
te Eurasia. De la pădurile de foioase, la stepe, silvostepe şi semideşerturi, cu toa‑
te speciile de animale tipice care, în dinamica lor, îşi modifică arealele continuu. 
Experienţa m‑a ajutat să înţeleg unele procese implicate în modificările de areal ale 
speciilor şi chiar să formulez unele ipoteze noi, cu privire la cauzele dispariţiei sau 
reducerii efectivului populaţional la specii din ţara noastră, în raport cu situaţia de 
pe întregul areal. Dincolo de asta, a fost un exerciţiu social, de exersare a toleranţei, 
în contextul în care cei 25.000 de kilometri au fost parcurşi, continuu, în maşină. 
Întâlnirea cu societatea şi infrastructura din Siberia m‑a făcut să înţeleg faptul că 
lucrurile nu sunt aşa cum mi le închipuiam sau le‑am văzut prin documentare. 
Societatea e vie, activă, se dezvoltă, asemenea celei din Europa sau SUA”, a precizat 
Alexandru Stermin.

Entomologul expediţiei, Laszlo Zoltan, conferenţiar la Facultatea de Biologie 
şi Geologie din cadrul UBB şi director al Departamentului de Biologie şi Ecologie, 
consideră experienţa din ultima lună o oportunitate unică din punct de vedere 
profesional, soldată chiar cu posibilitatea unor noi descoperiri în domeniul său de 
expertiză.
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„Pentru mine, expediţia RO‑CRES a fost o experienţă unică şi de neuitat. Nu 
am cum şi de ce să regret că am acceptat invitaţia de a face parte din echipa expediţi‑
ei. A fost, din toate punctele de vedere, o provocare, nu numai pentru mine, ci cred 
că pentru toată echipa. A parcurge 25.000 km în treizeci de zile, este ceva în sine 
aproape supraomenesc, iar a şi colecta material biologic în acelaşi timp, înseamnă 
a forţa limitele. Pentru mine, ocazia de a vedea speciile de trandafiri sălbatici şi de 
a colecta galele de pe ei, de‑a lungul Asiei, prin Siberia, Mandjuria, Krasnoyarsk şi 
nu numai, ci şi din Kazakhstan şi Georgia a fost şi va rămâne, pentru mult timp, o 
oportunitate unică din punct de vedere profesional. Ţinând cont de faptul că unele 
specii de gale pot fi noi, nedescrise până acum, transformă experienţa, din punct de 
vedere profesional, în descoperire. Nu numai din punct de vedere profesional, ci şi 
din perspectivă socială expediţia a fost ceva excepţional. Am avut posibilitatea să cu‑
nosc oameni extraordinari şi să învăţ foarte multe de la ei. Ca o ultimă notă, doresc 
să subliniez că nici unul dintre noi nu a avut o pregătire aparte pentru o asemenea 
aventură, ceea ce înseamnă că oricine doreşte să cutreiere sălbăticia inimaginabil de 
frumoasă a Siberiei şi a Rusiei Orientale o poate face, dar îi propun să o facă în mai 
mult timp şi în mai multe etape”, a afirmat Laszlo Zoltan.

Rezultatele ştiinţifice ale expediţiei RO‑CRES vor fi publicate în revistele de 
specialitate, iar pentru publicul larg organizatorii pregătesc expoziţii de fotografie la 
Cluj Napoca, Jibou şi Zalău şi chiar lansarea unei cărţi în care să fie descrisă pe larg 
povestea expediţiei trans‑siberiene. 

17 iulie 2018
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căLin onicaş
Sportul Sălăjean

De la FC Armătura Zalău, pe 
covorul roşu de la Festivalul de 

Film de la Cannes!  

Devenit actor din întâmplare, sălăjeanul Andrei Indreieş a primit rolul 
principal al filmului „Paranormal Investigation”, realizat de regizorul 
francez, Franck Phelizon. La ediţia din acest an a festivalului cinema‑
tografic de pe Coasta de Azur, pelicula cu care tânărul de 29 de ani a 

debutat în cinematografie, a fost onorată la Cannes.

La fel ca şi majoritatea copiilor, Andrei Indreieş (n. 3 ianuarie 1989) a fost atras 
de „sportul rege”, astfel că la doar 6 ani juca deja pentru grupele de copii şi juniorii 
de la FC Armătura Zalău.

Aproape 11 ani a fost legitimat la gruparea de la poalele Meseşului şi a evoluat 
cu FC Armătura şi în Campionatul Naţional de juniori republicani.
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Din păcate, când avea 17 ani a suferit o accidentare destul de gravă la genunchi 
şi cariera fotbalistică a fost compromisă. A fost prea mare iubirea faţă de minge 
pentru ca Andrei să renunţe ca fotbal. A tras din dinţi şi după o perioadă grea de 
recuperare a trecut peste această accidentare.

O perioadă, a jucat în Campionatul de Minifotbal din judeţul Sălaj, unde a 
îmbrăcat tricoul formaţiei… Sportul Sălăjean, într‑o perioadă în care reprezentanta 
ziarului nostru activa cu succes în Liga I.

În anul 2008 a plecat în Franţa, în căutarea succesului fotbalistic.

În anul 2008, după ce a terminat liceul, Andrei Indreieş a plecat în Franţa la 
părinţii lui, care lucrau la Paris de mai bine de patru ani.

În Hexagon, sălăjeanul nostru a continuat să joace fotbal la echipe din ligile 
inferioare, astfel că în perioada 2008 – 2011 a evoluat pentru ESDM Montreiul.

A urmat un transfer la Paris FC, unde s‑a mai putut bucura de fotbal până 
anul 2013, deoarece accidentarea la genunchi a recidivat, fiind obligat să renunţe 
la carieră.

„Am practicat fotbalul la Armătura Zalău timp de 11 ani. Acest sport a fost 
principala mea pasiune. La 17 ani m-am accidentat grav şi am fost nevoit să iau o 
pauză pentru tratament. După accidentare am plecat în Franţa, unde m-am şi tratat 
şi am început să cochetez din nou cu acest sport. Am jucat la ESDM Montreiul, dar 
şi la Paris FC unde până în anul 2013, când  problemele la picior au recidivat, fiind 
obligat să renunţ la fotbal. Şi acum, mai joc, dar numai aşa, din plăcere”, a declarat 
Andrei pentru ziarul Sportul Sălăjean.

Cum i-a schimbat viaţa munca sa de şofer Uber.

După ce a terminat‑o cu fotbalul, sălăjeanul a încercat mai multe joburi. O 
perioadă a fost şofer Uber şi astfel a avut ocazia de a‑l cunoaşte pe Franck Phelizon, 
un cunoscut regizor din Franţa.

„După mai multe curse efectuate am ajuns să ne cunoaştem mai bine. Când i-am 
spus mai multe despre mine, i-a atras atenţia faptul că sunt român din Transilvania. 
M-a întrebat dacă legenda lui Dracula este adevărată, deoarece era foarte interesat 
despre acest subiect, dar şi despre fenomenele paranormale. I-am povestit că bunicul 
meu a avut unele experienţe paranormale, pe care mi le povestea în nopţile lungi din 
vacanţe de vară”, povesteşte sălăjeanul ajuns la Paris.

 
Cam de acolo, de la discuţiile din maşină, a început cariera de actor 

a lui Andrei Indreieş!

Pe baza celor relatate de tânărul plecat din Sălaj în căutarea succesului, regi‑
zorului Franck Phelizon i‑a venit ideea să scrie un scenariu pe această temă. Mai 
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mult, l‑a invitat pe Andrei la un stagiu de actorie unde au mai participat 10 actori, 
iar în urma stagiului i‑a acordat românului rolul principal în filmul „Paranormal 
Investigation”. Între timp, el a urmat cursurile de actorie de la Stage Vallee Cinema.

„Până să îl cunosc pe Franck Phelizon nu am avut nicio legatură directă cu 
cinematografia sau actoria. Regizorul francez a văzut  potenţial în mine. Acum, ac-
toria a fost transformată de la ocupaţie la principala mea pasiune. Sper ca în viitor 
să continuu în acest domeniu pentru că cinematografia este absolut minunată, fiind 
un domeniu care aduce tot timpul noi provocări şi satisfacţii”, spune tânărul actor.

A păşit pe covorul de la Cannes, alături de mari personalităţi ale ci‑
nematografiei din toată lumea!

Un astfel de moment de gală a fost Festivalul de Film de la Cannes, un festival 
cinematografic de mare prestigiu internaţional, fiind considerat cel mai vechi şi 
important festival din lume.

Astfel, la ediţia din acest an, Andrei Indreieş a avut onoarea să participe la pre‑
stigiul festival, deoarece filmul Paranormal Investigation a fost onorat la Cannes!

„Pentru un actor debutant cum sunt eu reprezintă o reuşita fenomenală şi un vis 
împlinit”, a precizat fostul fotbalist de la FC Armătura!

Tot alături de Franck Phelizon, Andrei are deja un nou proiect cinematogra‑
fic, care este în curs de redactare, iar filmul va avea ca temă principală rolul femeilor 
în lumea mafiei.

29 iunie 2018
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Special. A câştigat lupta cu 
moartea şi a revenit pe terenurile 

de fotbal

Acum zece luni, Paul Markus era accidentat grav pe o trecere de 
pietoni din Cluj-Napoca. Timp de cinci zile a fost în comă, iar două 

săptămâni a stat la terapie intensivă. Miraculos, jucătorul de la 
Luceafărul Valcău a ieşit din „ghearele” morţii, iar după nouă luni a 

putut să revină pe „dreptunghiul verde” într-un joc oficial!

Paul Markus (n. 4 februarie 1998) 
face parte dintr‑o familie de sportivi, astfel 
că în locuinţa sa din Valcău de Jos se mă‑
nâncă fotbal pe pâine. Tatăl său – Markus 
Csaba – a practicat „sportul rege” ani buni, 
la Izomat Şimleu Silvaniei, la Petrolul 
Suplacu de Barcău şi la Cetatea Valcău. În 
ultimii ani a fost delegatul formaţiei locale 
– Luceafărul Valcău, ce evoluează în Seria 
VEST a Ligii a V‑a Sălaj.

Paul şi‑a urmat părintele, astfel că la 
nouă ani practica fotbalul la CS Barcău 
Nuşfalău. A jucat un an şi la Randra 
Şimleu, într‑o perioadă în care omul de 

afaceri Ioan Mocan s‑a implicat în fotbal. În anul 2013, când comuna sa a revenit 
în circuitul fotbalistic, puştiul s‑a transferat la Luceafărul Valcău, unde evolua pe 
postul de mijlocaş de bandă şi unde era unul dintre jucătorii de viitor.

Adolescentul era foarte atras de mingea de fotbal, dar şi de şcoală, astfel că 
a absolvit cu brio Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei, 
iar în anul 2016 fusese admis la Facultatea de Automatică şi Calculatoare de la 
Universitatea Tehnică din Cluj‑Napoca.

Izbit în plin de un Mercedes pe trecerea de pietoni.

La începutul lunii septembrie 2017, se afla în Cluj‑Napoca şi mergea la cum‑
părături, în zona Metro, când şoferul neatent al unui Mercedes l‑a lovit chiar pe 
trecerea de pietoni! Impactul a fost unul puternic, astfel că tânărul din Sălaj a fost 
rănit grav.
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La faţa locului au ajuns de urgenţă echipaje medicale şi Paul a fost transportat 
la Unitatea Primiri Urgenţe Cluj‑Napoca. Fotbalistul de la Luceafărul suferise le‑
ziuni multiple. Avea leziuni multiple, un picior rupt, dar şi probleme la claviculă, 
astfel că doctorii l‑au dus direct la Secţia de terapie intensivă.

„Tânărul este internat cu contuzie pulmonară, traumatism cranio-cerebral şi 
este intubat şi ventilat mecanic”, declara atunci Monica Costin – directorul medical 
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Cluj‑Napoca.

Mobilizare exemplară pentru acţiunea de donare de sânge.

Următorul joc de campionat, cel cu Gloria Ban – programat după doar o zi 
de la accidentul rutier, a fost amânat deoarece coechipierii săi se aflau încă în stare 
de şoc.

La prima partidă desfăşurată pe teren propriu, cel cu AS Carastelec, echipa şi‑a 
arătat ataşamentul faţă de Paul, afişând un banner cu un mesaj de susţinere, cu atât 
mai mult cu cât tânărul din Valcău de Jos avea nevoie de o mare cantitate de sânge.

Apropiaţii tânărului au făcut un apel umanitar, astfel că oamenii cu suflet 
mare au donat cantităţi mari de sânge, la centrele de transfuzie de la Cluj‑Napoca 
şi de la Zalău.

De exemplu, la Centrul din Zalău, a avut loc o situaţie fără precedent, deoa‑
rece apelurile venite au adus peste 100 de donatori într‑o zi, în contextul în care 
media pe zi era de 30 de donatori!?

După cinci zile a ieşit din comă!

Miracolul s‑a întâmplat, astfel că – după cinci zile de comă – Paul Markus şi‑a 
revenit, dar a continuat tratamentele sub supravegherea doctorilor de la Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj. Chiar după primele semne de revenire, victima 
a vorbit despre… fotbal.

Mai mult, şi după ce a devenit conştient, el credea că a ajuns la spital după o 
accidentare la fotbal.

„Când eram în spital, nu am ştiu că am avut accident rutier. Eu tot credeam 
că m‑am accidentat la fotbal. Vedeam că am plin de julituri şi sânge pe mâini de la 
impactul cu asfaltul, dar eu spuneam că am pământ de la terenul de fotbal”, mărtu‑
riseşte acum Paul Markus pentru Sportul Sălăjean şi Ştiri din Sălaj.

A fost o perioadă extrem de grea pentru Paul, dar organismul său s‑a refăcut 
extraordinar şi progresele se vedeau de la o zi la alta. Timp de o lună a stat în spital 
la Cluj, după care a urmat un tratament de recuperare la picior, mai întâi la Băile 
Felix, apoi la o clinică din Sibiu.

“Am avut patru inele rupte la coaste, dar chiar nici nu am simţit durere, coastele 
s-au refăcut în timp ce eram la spital. Nici la claviculă nu am simţit nimic. Femurul 
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era însă praf, deoarece piciorul a fost rupt în 5 bucăţi!? O lună de zile am stat la chi-
rurgie, după care am făcut un tratament la spitalul de recuperare de la Băile Felix. 
Am plecat acolo în cadru şi am revenit acasă  doar în cârje!? Apoi, am făcut o săptă-
mână de recuperare bună şi la Sibiu şi m-am început să mă simt şi mai bine”, ne‑a 
mai precizat tânărul.

S-a refăcut miraculous.

Aşadar, chiar dacă suferise multiple leziuni pe mai multe porţiuni ale corpu‑
lui, Paul s‑a refăcut miraculos, astfel că după o lună se simţea deja bine. Problemele 
mai complicate au fost cele de la picior, acolo unde femurul său a fost ferfeniţă. 
Doctorii i‑au introdus o tijă metalică, după care a urmat programul de refacere.

După vreo două luni, Paul începea să meargă greoi, pentru ca după vreo trei 
luni să face şi alergări uşoare.

„După vreo trei-patru luni am început să merg la terenul de fotbal. Nu puteam 
alerga corect şi oboseam repede. Kinetoterapeutul mi-a prescris şi un program de 20 de 
minute, astfel că mi-am cumpărat o bicicletă şi am lucrat şi acasă. După o jumătate 
de an, am început să fac şi efort. Am început să fac alergare şi să dau la poartă”, ne 
arată jucătorul de la Luceafărul.

L-a iertat pe conducătorul auto.

Deşi a fost accidentat grav chiar pe trecerea de pietoni, Paul Markus nu a 
depus plângere împotriva şoferului de pe Mercedes. Originar din Cluj‑Napoca, 
conducătorul auto a fost la spital, să vadă cum se simte victima sa, dar Paul nu mai 
ştie exact dacă a vorbit cu el.

Un lucru este clar: l‑a iertat pe cel care putea să îl trimită în Ceruri la doar 
19 ani!

„Am înţeles că şoferul maşinii care m-a lovit a fost la mine la spital. Aşa spune 
mama mea, dar eu nu mai ştiu. La câtă morfină am primit, nu ştiam aproape nimic. 
La mine tot veneau prietenii, vorbeam cu ei, dar acum nu mai ştiu cine a fost şi ce am 
vorbit. Cu şoferul nu cred că am vorbit, dar un lucru e sigur. Nu am depus plângere 
împotriva sa. A plătit spitalizarea şi cam atât”, spune tânărul din comuna Valcău 
de Jos.

 
A revenit în teren după 9 luni de absenţă!

Mult aşteptatul moment, acela al revenirii pe dreptunghiul verde, s‑a petrecut 
după nouă luni de la accidentare!

Astfel, chiar în ultima etapă a campionatului, Paul Markus a redebutat într‑un 
meci oficial. Aceasta s‑a întâmplat în jocul de pe teren propriu cu Venus Borla (scor 
1 – 1), programat pe data de 24 iunie.
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„M-am băgat puţin în teren spre final. Era deja în prelungiri. Cred că am prins 
ultimele trei minute. Nu merge cum a fost înainte, dar încet-încet îmi revin. Nu pot 
să spun că mi-am revenit 100%, dar mă aflu pe drumul cel bun. În vara  viitoare, 
undeva prin iulie-august, doctorii îmi vor scoate tija din picior. Până atunci, însă, o 
să mai joc câte puţin”, este de părere fotbalistul.

L‑am întrebat pe Paul cum s‑a simţit în teren, după o absenţă atât de mare.
„După mai bine de 9 luni de absenţă, am simţit adrenalină, deşi am jucat doar 

trei minute. De câtva timp, începusem alergările la terenul de la Valcău. Alergam uşor 
cinci ture, apoi o pauză de 15 minute şi apoi mai băgam câteva ture. După mişcare 
mă simţeam bine. Acum, deşi am evoluat doar în prelungirile jocului cu Venus Borla, 
am făcut febră!?”, a fost răspunsul tânărului.

 
Şi-a „îngheţat” anul la Facultate, dar vrea să revină în forţă.

Gravul accident l‑a obligat pe Paul să renunţe temporar la şcoală. Admis la 
Facultatea de Automatică şi Calculatoare de la Universitatea Tehnică din Cluj‑Napoca, 
sălăjeanul a „îngheţat” anul II, deoarece starea de sănătate nu i‑a permis să continuie 
activitatea la cursuri şi la examene.

„Când am ieşit din spital, colegii mei dădeau deja colocvii şi nu e uşoară facul-
tatea la care sunt. În aceste condiţii, am zis că e mai bine să îngheţ anul. Vrea să revin 
în forţă din octombrie, cu anul II”, spune Paul Markus.

Paul Markus: „Sunt norocos că trăiesc!”

Au trecut 10 luni de la tragedie, iar Paul Markus se simte bine, atât fizic, dar 
şi psihic.

Este conştient că el a avut un noroc uriaş, mai ales după ce a văzut imaginile 
de la accident!?

Este vorba de o filmare realizată întâmplător de un angajat de la Metro, în care 
se vede cum victima a fost izbită violent de o maşină şi apoi aruncată la aproape 30 
de metri pe carosabil!?

„Ulterior, videoclipul a ajuns la fratele meu, care la un moment dat m-a întrebat 
dacă vreau să văd accidentul…. Atunci am realizat că sunt norocos că trăiesc. La ce 
leziuni am suferit şi la cât de tare am fost izbit, mă mir că mă mai recunosc prietenii. 
Nu am semne la faţă, nu sunt mutilat. Doar operaţia a mai rămas după accident. 
Acum, însă, sunt ok. Vreau să le mulţumesc încă o dată tuturor celor care au fost ală-
turi de mine şi care au donat sânge şi, după cum am înţeles, au fost destul de mulţi”, a 
încheiat Paul Markus.

5 iulie 2018
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Drama lui Jamilu. Fotbalistul 
nigerian a fost arestat și acum se 

află în detenție

Rămas fără acte legale pe teritoriul ţării noastre, fostul mijlocaș de la 
FC Zalău intrase în atenţia poliţiştilor de la Biroul de Imigrări încă de câ‑
teva luni. Africanul a fost căutat de oamenii legii şi la jocurile disputate de 
CS Barcău Nuşfalău – echipa la care este legitimat în acest moment, dar 
el părăsise Sălajul încă din timpul returului sezonului trecut al Ligii a IV-
a. Într-un târziu, Jamilu a fost prins de poliţişti tocmai la Târgu Secuiesc 
şi acum „îngroaşe” rândul migranţilor aflaţi în detenţie la Centrul de 
Luare în Custodie Publică de la Otopeni.

Ibrahim Jamilu este unul dintre sute‑
le şi sutele de africani care au lăsat sărăcia de 
acasă în speranţa  ca în Europa îşi va putea 
transforma visul în realitate, adică acela ca 
într‑o zi să fie unu mare fotbalist. Soarta ni‑
gerianului nu a fost una chiar generoasă, ast‑
fel că Jamilu a ajuns pe bătrânul continent, 
tocmai în România, iar în ţara noastră a cam 
fost dus cu zăhărelul…

Astfel, nigerienii Benjamin Kuku, 
Ibrahim Jamilu, Mohamed „Balotelli” 

Lawal şi Tegbo Dum Mene Best au aterizat în România în anul 2014, cu pro‑
misiunile unui impresar că vor ajunge la o formaţie de primă ligă. În realitate, cei 
patru africani au fost abandonaţi tocmai la Pecica, unde au fost obligaţi să joace în 
Liga IV‑a Arad, pentru echipa locală – Progresul Pecica.

În vara aceluiaşi an, ei au încercat să îşi găsească angajamente la echipe din 
ligile superioare. Aşa au ajuns Kuku, Jamilu şi Lawal la poalele Meseşului. Până la 
urmă, primii doi au fost legitimaţi la FC Zalău şi au evoluat timp de două sezoane 
în Liga a III‑a în tricoul „alb‑albastru”.

 
A ajuns în România la pachet cu încă trei jucători din Nigeria.

Între cei doi s‑a creat şi o relaţie de prietenie, astfel că Kuku şi Jamilu au fost 
de nedespărţit timp de doi ani… În anul 2016, Kuku a ajuns în prima ligă, la ASA 
Târgu Mureş, iar apoi la FC Botoşani şi ulterior la SEPSI Sfântu Gheorghe. Altfel 
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spus, acesta a reuşit să îşi vadă visul îndeplinit, acela de a respira aerul de pe arenele 
de pe Liga 1!

De cealaltă parte, Jamilu a rămas la Zalău dar nu a mai primit credit de la 
antrenorul Costică Olariu, astfel că în sezonul 2016 – 2017 nigerianul a fost mai 
mult prin tribune.

Surprinzător, în retur, l‑am regăsit pe simpaticul nigerian în tricoul formaţi‑
ei CS Barcău Nuşfalău. Oameni cu sufletul deschis, împreună cu primarul Radu 
Mate, cei din comunitate l‑au adoptat rapid pe Jamilu, iar africanul le‑a răspuns în 
teren, deoarece Jamilu a fost unul dintre cei mai buni jucători, devenind şi unul 
dintre cei mai buni marcatori cu 10 goluri înscrise.

 
O aventură scurtă prin Moldova, la Bucovina Răduţi.

Probabil că Jamilu a făcut o mare greşeală la finalul aceluiaşi sezon, când s‑a 
transferat la Bucovina Rădăuţi, dar atracţie spre o echipă din eşaloanele superioare 
a fost prea mare.

„În Liga a IV-a la Nuşfalău m-am simţit foarte bine, dar eu vreau să 
joc mai sus. În plus, la Rădăuţi voi fi mai aproape de pe prietenul meu – 
Kuku, cel care evoluează la FC Botoşani”, ne spunea atunci „Jami”.

Echipa din judeţul Suceava a avut un parcurs bun în Seria I a Ligii a III‑a, 
unde s‑a clasat pe locul 5 la finalul campionatului. Jamilu a stat însă doar o jumătate 
de an în Moldova, deoarece în primăvară conducerea celor de la CS Barcău anun‑
ţau un spectaculos „comeback” al africanului!

Jucătorul de culoare s‑a simţit bine în Sălaj tot timpul, atât la Zalău, cât şi la 
Nuşfalău, dar parcă în teren nu mai era acelaşi fotbalist, deşi a avut şi meciuri bune. 
De exemplu, în partida de la Crişeni (scor 1 – 3), a câştigat de unul singur, marcând 
toate cele trei goluri ale Nuşfalăului!

Mai apoi, în runda cu numărul 20, a fost decisiv pentru echipa sa în deplasarea 
de la Halmăşd, acolo unde CS Barcău a câştigat cu 4 – 2, într‑un joc în care  fotba‑
listul în vârstă de 24 de ani a realizat o dublă.

 
Căutat de poliţie şi la derby-ul cu campioana Dumbrava Gîlgău.

De fapt, partida cu Flacăra Halmăşd desfăşurată pe data de 29 aprilie a fost şi 
ultima în tricoul Nuşfalăului în campionatul trecut, deoarece africanul a dispărut 
fără urmă. În etapa următoare (6 mai), în care CS Barcău s‑a duelat cu vecinii de la 
Sportul Şimleu, mijlocaşul nigerian a fost trecut pe raportul de joc, dar el nu a fost 
prezent la joc.

Nici în etapa a XXII‑a (12 mai), în care Nicolae Rad şi compania s‑au deplasat 
pe Gîlgău Arena, antrenorii Ciprian Grecu şi Adrian Damian nu s‑au putut baza 
pe serviciile lui Jamilu. Cam atunci şi‑au dat seama şi oficialii clubului că jucătorul 
are mari probleme, deoarece la partida cu Dumbrava au fost prezenţi poliţişti cu 
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rolul de a‑l găsi pe nigerian sau – în cel mai rău caz – să obţină mai multe informaţii 
despre el…

Puţin ştiu, însă, că prestaţiile sale de pe „dreptunghiul verde” au fost afectate 
de problemele din viaţa privată. Aceasta, deoarece fotbalistul a acuzat în mai multe 
rânduri că actele sale de şedere în ţara noastră nu sunt prea în regulă, având în ve‑
dere că el are statut de extracomunitar.

„Atâta timp cât a fost angajat de CS Barcău Nuşfalău, totul a fost 
în regulă cu fotbalistul. Nu ştim dacă la Rădăuţi s-au mai făcut actele. 
Cert este faptul că în momentul în care a revenit la Nuşfalău, Jamilu avea 
actele cam în plop şi plopul în aer”, spune Adrian Damian, antrenorul de la 
CS Barcău Nuşfalău.

 
A solicitat azil politic în  România.

Problemele cu lipsa actelor l‑au şi determinat pe Jamilu să dispară de la 
Nuşfalău. Aşadar, plecarea sa poate fi datată undeva pe la începutul lunii mai, nu 
înainte ca fotbalistul să încerce mai multe soluţii prin care să rămână în legalitate.

„Noi i-am făcut contract, chiar dacă acest lucru ne-a costat mult. 
Când a revenit de la Rădăuţi, jucătorul ne-a spus că cei de la Bucovina 
nu i-au făcut actele. Cineva l-a sfătuit să meargă la Timişoara, unde a so‑
licitat azil politic. Timp de o lună a primit un act, dar în următoarea lună 
nu s-a mai putut face la fel. Probabil că în acel moment el a dispărut de la 
Nuşfalău. După ceva timp, a venit cineva de la poliţie pe la noi şi au luat 
şi hainele împreună cu bunurile lui Jamilu pe care le avea aici, spunând 
că nigerianul va fi expulzat din ţară”, ne‑a declarat antrenorul Adrian Damian.

Şi apropiaţii fotbalistului spun că acesta a mers la Serviciul pentru imigrări al 
judeţului Timiş şi a solicitat azil politic, dar fără mare succes.

Rămas fără soluţii, Jamilu s‑a dat la fund şi a fost de negăsit zile la rând. 
Numărul său de telefon a devenit indisponibil, iar contul său de pe Facebook a fost 
şters…

 
Dat în urmărire în toată ţara, Jamilu a fost reţinut în Secuime!?

Timp de vreo trei luni, prietenii, apropiaţii şi iubitorii fotbalului nu au ştiut 
nimic despre soarta fotbalistului. Spre finalul lunii iulie, au venit şi primele infor‑
maţii despre Jamilu, şi acestea nu au fost prea bune, deoarece fostul mijlocaş al lui 
FC Zalău a fost prins tocmai prin Târgu Secuiesc cu actele expirate şi ca urmare a 
fost reţinut de poliţiştii de la imigrări!?

Să precizăm că în oraşul din judeţul Covasna, jucătorul de culoare îşi petrecea 
timpul de câteva luni, după ce acolo el şi‑a găsit o iubită cu care vrea să construiască 
o relaţie solidă.
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Revenind la acţiunea de prindere, totul s‑a întâmplat pe data de 17 iunie, când 
Jamilu se întorcea de la un prieten din Constanţa.

Poliţiştii de la Biroul pentru imigrări al judeţului Covasna l‑au reţinut şi l‑au 
trimis la Centrul de Luare în Custodie Publică de la Otopeni, acolo unde se află şi 
în acest moment.

Ar putea fi expulzat de autorităţile române.

Aşadar, de mai bine de o lună şi jumătate, fotbalistul din Nigeria se află în de‑
tenţie alături de migranţi din mai multe ţări precum Algeria, Tunisia, Maroc, Libia, 
Egipt, Liban, Siria, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Brazilia sau Irak.

Majoritatea dintre aceştia nu au avut forme de şedere sau documentele lor au 
expirat, dar există şi persoane care au făcut cunoştinţă cu penitenciarele româneşti, 
acestea din urmă aşteptând să fie expulzate în ţările de origine.

Conform unor migranţi care au mai trecut pragul Centrului de detenţie de la 
Otopeni, condiţiile acolo nu sunt deloc roze.

„Saltelele sunt murdare şi sunt foarte subţiri. Se simte fierul de la 
pat şi uneori te trezeşti cu dureri de spate dimineaţa. Uşa de la baie nu se 
închide bine şi eu un miros foarte rău acolo. Baia nu se curăţă cu săptămâ‑
nile şi mirosul este foarte puternic, mai ales în camerele astea unde stau 
mulţi oameni, care trebuie să folosească aceeaşi baie. Dacă întră unul la 
baie, ceilalţi trebuie să aştepte până iese şi într-una din camere nu există 
nici chiuvetă. Lenjeria de pe paturi se schimbă mai rar de o data pe lună 
şi saltelele sunt murdare şi miros urât”, spunea acum câtva timp un migrant 
pentru criticatac.ro.

Aşadar, situaţia lui Jamilu este una dificilă şi poate deveni chiar imposibilă, 
deoarece până la data de 28 iulie el trebuia deja să facă rost de bani pentru biletele 
de avion către Nigeria, acolo unde să îşi facă actele pentru ca apoi să poată reveni 
în ţară în condiţii normale. Pentru aceasta, e nevoie de o sumă de aproape 2.000 de 
euro.

În caz contrar, statul român plăteşte aceşti bani, însă nigerianul va fi expulzat 
din ţară şi nu va mai putea vreodată să se întoarcă în România. Cum fotbalistul nu 
a reuşit să strângă suma de bani necesară, autorităţile române au prelungit această 
perioadă până la finalul lunii august, după care el va fi expulzat.

 
A avut probleme cu şederea în ţară şi acum doi ani.

În vara anului 2016, contractul lui Jamilu cu FC Zalău a expirat. În plus, prie‑
tenul şi conaţionalul său – Benjamin Kuku – a ajuns la ASA Târgu Mureş. Cu toate 
acestea, Jamilu a rămas la poalele Meseşului, acolo unde s‑a simţit bine şi unde şi‑a 
făcut prieteni şi prietene.
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Deşi la gruparea condusă de Ioan Morar avea un salariu mediocru de doar 
1.200 de lei (plus primele), nigerianul a fost de acord să semneze un nou angaja‑
ment. Cum permisul său de muncă expira, jucătorul a fost obligat să meargă acasă, 
în Nigeria, pentru a‑şi pune actele în regulă.

După aproximativ o lună, africanul s‑a întors la Zalău şi şi‑a reluat pregătirile 
sub comanda antrenorului Costică Olariu.

Jamilu: „Vreau să devin cetăţean român şi chiar m-aş stabili la Zalău, 
unde m-am simţit ca acasă”.

Acum, nigerianul nu a mai avut posibilităţile de acum doi ani şi a ajuns în 
această situaţie dificilă. Cu greu, am reuşit să luăm legătura cu Ibrahim Jamilu. 
Când l‑am sunat, se afla în Centrul de Luare în Custodie Publică de la Otopeni, 
acolo unde poate vorbi la telefon şi unde poate primi vizite, dar numai o jumătate 
de oră pe zi.

„Dacă mă mai sunaţi, întrebaţi de Ibrahim”, precizează fotbalistul. Deşi 
se află într‑o situaţie cumplită, Jamilu nu şi‑a pierdut speranţa şi aşteaptă ca oamenii 
cu suflet mare să îl ajute, pentru ca într‑o zi şi el să aibă o viaţă normală.

Prin intermediul ziarului nostru, nigerianul a făcut şi un apel umanitar, astfel 
ca, cumva‑cumva, să facă rost de cei 2.000 de euro, prin care să poată urma paşii 
prin care – într‑un viitor nu prea îndepărtat – despre simpaticul fotbalist vom putea 
vorbi despre… românul Ibrahim Jamilu!

„Acum sunt la Centrul din Otopeni. Am fost reţinut la Târgu Secuiesc de poliţie în timp 
ce mă întorceam de la ceva prieteni din Constanţa. Eu sper să pot pleca cât mai repede acasă 
în Nigeria, să îmi rezolv actele şi să mă reîntorc cât de repede în România. Pentru aceasta am 
nevoie de  bani. Trebuia să îmi rezolv problema până în 28 iulie, dar termenul s-a prelungit 
până la finalul lunii august. Aş avea nevoie de 2.000 de euro atât pentru drumul dus-întors, 
cât şi pentru rezolvarea actelor. Aştept ajutor de la oricine. Eu aş vrea să mă stabilesc împreună 
cu prietena mea în România şi să mă căsătoresc. Vreau să devin cetăţean român şi m-aş stabili 
chiar şi la Zalău, fiindcă mi-a plăcut foarte mult acest oraş şi unde m-am simţit ca şi acasă”, a 
declarat Jamilu pentru Sportul Sălăjean.

1 august 2018
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căLin PavăL
Sălajul pur şi simplu

Turnulețul cu clopot al Colegiului 
Național Silvania, amintire a școlii 

de odinioară

Una dintre cele mai vechi clădiri din Zalău – care astăzi poartă denumirea de 
Colegiul Național Silvania ‑, e o clădire impunătoare, cu o arhitectură aparte. Și nu 
neapărat pentru felul în care a fost construită, ci pentru acel detaliu arhitectural care 
face diferența – turnulețul de pe acoperișul clădirii. Un turnuleț care pare oarecum 
stingher acolo, cocoțat pe clădirea cea mare a Colegiului, și care pare că a ajuns 
acolo din greșeală, adică ce să caute un turnuleț (cu clopot, chiar dacă acel clopot 
nu s‑a auzit niciodată în zilele noastre) pe clădirea asta?

Chiar și așa, neîngrijit și purtând semnele trecerii timpului, detaliul ăsta ar‑
hitectural e ca un semn de carte în istoria orașului, turnulețul fiind construit ca 
amintire a școlii de odinioară. O școală care își scrie istoria încă din anul 1646, când 
la Zalău funcţiona deja un gimnaziu reformat calvinist. Ulterior, a purtat denumi‑
rea de Colegiul Reformat „Wesselényi”, apoi  Liceul Mixt Nr. 2, Școala medie ”Ady 
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Endre”, Liceu de Cultură Generală, Liceul de Matematică‑Fizică, Liceul Teoretic 
Zalău, apoi, din 2001, Colegiul Național Silvania.

Iuliu Maniu – de mai multe ori prim‑ministru al României, unul dintre or‑
ganizatorii Marii Adunări de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, unde s‑a decis 
unirea Transilvaniei cu Regatul României, a absolvit colegiul în 1890; poetul Ady 
Endre, poet maghiar, considerat unul dintre cei mai importanți scriitori ai seco‑
lului XX, a absolvit colegiul în 1896; exploratorul şi omul de ştiinţă Bíró Lajos; 
Gyarmathi Sámuel – medic, lingvist şi profesor distins, a învățat și a predat şi la 
colegiu; Victor Deleu – conducătorul resortului Internelor din Consiliul Dirigent 
de la Sibiu, primar al Clujului interbelic, a ieșit de pe băncile școlii acesteia.

Turnulețul ăsta cu clopot pare că stă acolo de veghe, ca și cum ar vrea să le 
atragă atenția celor care trec pe acolo: ”șșșttt, liniște aici se învață, se face școală…”. 
Și acolo, în acea clădire, s‑a făcut și se face școală, evident, în fiecare perioadă de 
timp, a învăța însemna, chiar dacă același lucru, ca și definiție, de fiecare dată alt‑
ceva, lumea fiind în permanentă schimbare. E drept, niciun Iuliu Maniu ori Ady 
Endre nu au mai ieșit de pe băncile școlii, dar de câte ori se nasc astfel de oameni?

Când mi‑a venit rândul să învăț acolo, fosta școală medie se numea de acum
Liceul de mate‑fizică și, privind turnulețul ăsta de pe acoperiș, parcă l‑am 

auzit depănând, la fel ca mine, amintiri din vremuri trecute.
„Paveeeel, Ciorteaaaaa! Treceți în clasă imediat!”, am auzit glasul ferm al pro‑

fei de franceză – Etelka (așa o știau toți, doar atât, Etelka, dar într‑un fel respectuos, 
chiar dacă acum a fi respectuos e o slăbiciune nedemnă de îngâmfarea atotștiuto‑
rului) – , care, văzând că nu suntem în sala de clasă, a scos capul pe geam, știind că 
o să ne vadă în curte, chiar sub geamurile clădirii unde turnulețul stătea, la fel ca și 
acum, de veghe.

Eram doar niște copii, deloc rău intenționați ori vrând să părem „cool” (deși 
expresia asta, oarecum tâmpă și impersonală, de altfel, nu exista atunci), și de aia, 
vezi Doamne, am întârziat la oră. Noi doar râdeam vorbind cine știe ce, ori eram 
pierduți în lumea filmului Războiul Stelelor ori a cine știe cărei cărți SF pe care o 
citisem și ne‑o împărtășeam unul altuia, iar când a sunat să intrăm în clasă, degeaba, 
noi eram în lumea noastră.

Ne‑am oprit din râs și povești și am fugit către sala de clasă. La urma urmei, 
cu Etelka nu‑i de joacă. Am intrat în clasă mai mult pe vârfurile picioarelor și ne‑
am așezat în bancă. Prima, acolo unde ne era locul, deși am fi vrut să fim în ultima 
bancă. Evident, Etelka ne‑a luat în primire: „Paveeel, Ciorteaaaa, în picioare, azi voi 
sunteți la ascultat. Deci, Ciortea, deschide cartea și citește lecția.”

Uți (Ciortea, adică) a deschis cartea, apoi a dat cu ochii de niște cuvinte care 
pentru el chiar erau în cu totul altă limbă decât cea pe care o știa el că se numește 
franceză: Est‑ce qu’aujourd’hui c’est…

„Mă, Călin, cum se citește asta? Mă, zi‑mi repede, până nu ne vede Etelka!”
„Est‑ce qu’aujourd’hui c’est…”, i‑am spus rar, apăsând cuvintele, să sune pe 

înțelesul lui.
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Eseche…, a început Uți, apoi a rămas fără cuvinte. Aujourd’hui era prea mult 
deja, așa că a tăcut brusc.

„Eseche, eseche!?! Ce‑i asta, Ciorteaaa, ce‑i asta?”, a intervenit profa de fran‑
ceză, privindu‑l sever. „Deci, cum se citește? Mai zi o dată.”

”Măăăă, Călin, măăăă! Zi‑mi cum se citește, nu mai râde, măăăă, că ne vede 
Etelka. Cum se citește?” Uți era deja disperat și mă tot lovea peste umăr, iar tot ce 
reușeam să‑i spun printre sughițuri de râs era: „eseche, eseche…”.

Am pufnit amândoi în râs. Ca nebunii. Și cu cât mai mult încercam să ne stă‑
pânim, cu atât mai tare râdeam, îngăimând amândoi printre lacrimi de râs: ”eseche, 
eseche…”.

Sigur, Etelka ar fi vrut să rămână serioasă, dar când vezi doi copii (da, eram 
doar niște copii, deși a fi copil la liceu, e, din nou, o slăbiciune în ziua de astăzi) râ‑
zând ca nebunii, deși încercau din răsputeri să se stăpânească, ce să facă? A început 
să râdă și ea, restul clasei râzând mai mult pe sub bancă, adică, să fim serioși, cine să 
îndrăznească să facă așa ceva la ora profei de franceză? Adică, ce, ești nebun, să râzi 
la oră la Etelka?

Ne‑am oprit din râs, cu greu, după câteva minute. Și odată liniștiți, ne‑am 
strâns unul în altul, știind că, gata, până aici ne‑a fost.

Uți a luat nota 4. Pentru eseche. Eu am luat nota 4. Pentru râs. Dar un 4 care 
a fost dat, paradoxal, cu drag de Etelka, care a fost și ea, preț de câteva minute, un 
copil, la fel ca noi, cei din prima bancă. Nu i‑am purtat pică, de ce am fi făcut‑o? 
Am luat notă mai bună ora următoare, și chiar dacă ne mai coteam pe ascuns ”ese‑
che, mă, eseche…”, la ora profei de franceză nimeni nu a mai râs în următoarele 
ore care au rămas până la vacanța de vară. Nota 4 atârna greu, atunci. Acuma, dacă 
nu‑ți convine ceva, stingi țigara sub papucul de marcă și suni la telefonul verde: 
„Alooo, sînt abuzat, ăștia vor să mă pună să învăț!”.

Amintire a școlii de odinioară, turnulețul cu clopot de pe clădirea CNS e un 
element arhitectural care amintește nu doar de istoria școlii din Zalău, dar și de 
faptul că, pe vremuri, în semn de omagiu, un arhitect a proiectat turnulețul ăsta, 
iar niște meșteri l‑au construit. Un element arhitectural care ne aduce aminte că 
odinioară a construi o clădire însemna mai mult decât a ridica niște pereți, a ridica 
o clădire era ca o semnătură a celor care au făcut posibil ca acea clădire să existe. Și, 
între arhitectura de odinioară și termopanele și plăcile de rigips de astăzi, conforta‑
bile, desigur, nici măcar nu se pune problema să existe comparație. E de ajuns să te 
uiți la lucrătura turnulețului, care chiar dacă de jos nu se vede cum trebuie, iar cei 
care l‑au făcut știau asta, totuși, a fost construit cu artă, cu dăruire.

Încă e acolo, amintire a vremurilor de odinioară, când școala însemna mult, 
mult mai mult decât astăzi, când imaginea e pe primul loc, iar la imagine se lucrează 
mai mult decât la a învăța. În perioada absolutismului școala a fost finanțată de ce‑
tățeni. Pentru că voiau ca elevii, copiii lor, să învețe, să facă școală. Școală adevărată. 
Iar asta spune totul.
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Acastauăle, un loc de legendă de 
lângă Șimleu Silvaniei

Partea asta de lume numită Sălaj e plină de istorie, de povești și legende, și poate 
niciun alt loc nu e în mijlocul legendelor ăstora mai mult ca orașul de sub Măgură.

Cum ieși din Șimleu Silvaniei și treci podul către Cehei, pe partea stângă, 
niște stânci, cu o formă ciudată, care nici măcar nu‑și au locul acolo, fiind singu‑
rele formațiuni de genul ăsta din zonă, par uitate în locul ăsta de timp. Am fost de 
câteva ori acolo, și de fiecare dată mi‑a venit în minte aceeași întrebare: „Ce‑o fi și 
cu stâncile astea?”. Le‑am dat ocol, m‑am plimbat pe lângă ele, am cotrobăit prin 
locașurile de sub stâncă, am fost și deasupra, încercând să le găsesc o explicație. 
Pentru că stâncile ăstea par mai mult niște rămășițe din ceva mai mare, ca și cum 
cineva ar fi vrut să caute ceva acolo, așa că a săpat în pământ, apoi, pentru că nu a 
găsit ce a căutat, a renunțat, iar locul a rămas răvășit, cu stâncile astea dezgolite la 
vedere, un mister al timpului.

Stâncile astea, însă, au o poveste a lor, o poveste care vorbește despre vremu‑
rile tulburi ale secolului al XIX ‑ lea, când iobăgia apăsa greu asupra țăranilor. Din 
cărțile de istorie, se știe (ori ar trebui să se știe, dar pe cine mai interesează astăzi 
istoria, când aplicațiile virtuale țin loc de orice?) despre anul 1848, când iobagii 
s‑au ridicat la luptă împotriva moșierilor, nemaisuportând viața grea și condițiile 
de sclavi impuse de cei care, având o poziție socială – impusă și ea în funcție de 
interesele marilor puteri ‑ profitau de asta și îi transformau pe țărani în sclavi. Ce 
nu se știe, ori se știe prea puțin, e că primii care s‑au ridicat la luptă împotriva 
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moșierilor, împotriva iobăgiei, au fost giurtelecanii șimleuani. Vicarul Șimleului, 
Șuluțiu, așa cum consemnează în cartea sa Vasile Vetișanu, umbla prin sate, și căuta 
să‑i îmblânzească pe oameni, dar giurtelecanii, cei dintâi, s‑au ridicat împotriva 
nelegiuitei iobăgii.

„Gigantica mutare”, așa e consemnată, într‑un document aflat la Arhivele 
Statului, revoluția începută în Sălaj, la Giurtelecul Șimleului, în martie 1848, când 
giurtelecanii s‑au ridicat la luptă, cu ce arme aveau ei – sape, securi, coase ‑, apoi au 
venit alții și alții, din satele care înconjoară Șimleu. Iar după ei, mișcarea s‑a răspân‑
dit în toată țara. Unii au intrat în oastea lui Iacob Deleu, din Periceiu Șimleului, și 
s‑au dus în munți, în Apuseni, la Avram Iancu,.

Situația românilor, mai spune Vetișanu în cartea sa, era disperată. Încă din 
1773, într‑un memoriu către Viena, se scria: „Semințiile din care provine româ‑
nul se bucură de o considerațiune puțin diferită de cea de care se bucură vitele. 
Nobilimea îl consideră pe român ca pe un om destinat sclaviei, a cărui întreagă 
fericire trebuie să constea în faptul că i se admite aerul liber”. Însă, în 1848, cei care 
nu se bucurau decât de aerul liber au considerat că a fost de ajuns, că au suferit în‑
deajuns, că dreptul la libertate, la viață, până la urmă, e unul sfânt. Și s‑au ridicat la 
luptă, iar din Giurtelec răscoala s‑a întins în toată țara.

Revoluția a avut însă și urmări dramatice pentru giurtelecani, ca de altfel pen‑
tru toți sălăjenii care s‑au săturat de iobăgie și și‑au cerut dreptul la viață.  Moșierii, 
baronii erau în stare să facă orice pentru a stăvili orice mișcare împotriva iobăgiei. 
Și, ca să‑i înspăimânte pe români, au ridicat spânzurători de‑a lungul drumurilor. 
Aici, la Acastauă, la marginea drumului, țăranii erau aduși în grup, apoi erau tor‑
turați. Acastauăle erau un instrument de tortură în forma unui jug de lemn, având 
partea inferioară fixă, iar partea superioară, mai grea, și mobilă, mișcându‑se în sus 
și jos, pe două bare. Iobagii aduși aici erau ținuți câte două ore sub greutatea celui 
de deasupra, apoi erau spânzurați.

Istoricul și publicistul român transilvănean George Barițiu scria în timpurile 
acelea, în cartea sa „Părți alese din istoria Transilvaniei, pe două sute de ani din urmă”, 
publicată la Sibiu, în 1890: „Ceea ce în acea epocă nu se mai vedea nicăiri în Europa, 
se vedea în tot cuprinsul Transilvaniei, adică furcile și spânzurătorile ridicate în per‑
manență pe la toate comunele”. Temnițele din Șimleu, Zalău și Carei erau pline de 
iobagi, iar spânzurătorile ridicate, de acum, pe hotarul fiecărui sat dezlănțuind o te‑
roare cruntă în partea asta de lume, și multe sate au fost părăsite, de spaimă.

Câți au fost spânzurați la Acastauă, e greu de spus, însă aici, la marginea dru‑
mului cum vii din Șimleu către Cehei, chiar cum treci podul pe partea stângă, 
istoria a fost scrisă cu sânge, iar memoria celor care au pornit revoluția din 1848 
ar trebui, cumva, respectată, chiar și prin amplasarea unei pancarte ori a unui mo‑
nument, cât de mic, care să nu lase românii să uite ce s‑a întâmplat aici. Până la 
urmă, am ajuns aici, așa cum suntem astăzi, și datorită celor care s‑au ridicat la luptă 
împotriva iobăgiei, datorită sălăjenilor din Giurtelecul Șimleului, care au pornit 
răscoala ce avea să se întindă în toată țara.
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Când am fost prima oară acolo, n‑am știut ce reprezintă acel loc, acele stânci, 
așa că pașii mi‑au fost ușori. Acum, sigur nu aș mai putea păși pe stâncile acelea 
la fel de ușor, amintirea celor care au pătimit acolo, pentru că și‑au apărat dreptul 
de a trăi liber, e un munte greu de urcat. Însă un lucru e cert: locul acela e istorie. 
De altfel, Șimleu Silvaniei și ținutul lui e plin de istorie. Și ar fi bine ca șimleuanii, 
sălăjenii, să își cunoască istoria. O istorie, de altfel, plină de măreție.

19 aprilie 2018
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Cea mai frumoasă sărbătoare 
tradițională sălăjeană a anului – 
Zilele Au Gust la Marin. Oamenii 

faini pe care i-am întâlnit – un 
spectacol al sufletului

Dacă e să vorbești despre evenimentul ăsta fain care se întâmplă, de trei ani 
încoace, la Marin, musai să vorbești despre Patricia Toma, cea care a gândit toată 
treaba asta. După ce a gândit‑o, a croit niște haine pe măsură, iar cu hainele astea 
a îmbrăcat sărbătoarea asta țărănească  – Zilele Au Gust la Marin ‑ și i‑a dat via‑
ță. Acuma, simplu, dar cu o profunzime dincolo de înțelesul cuvintelor, despre 
Patricia poți să spui că e o fată faină. Și am mai spus‑o. Însă, pentru a traduce cuvin‑
tele astea două – „fată faină”, cel mai bine e să îl citez pe Mircea Groza, un păstrător 
al tradițiilor sălăjene cum altul nu‑i, cel care, vizibil emoționat, mi‑a spus: „Căline, 
tu îți dai seama? Îți dai seama ce a reușit fata asta, fătuca asta, să facă cu evenimen‑
tul ăsta? Îi o fătucă, Căline, și fii atent ce a reușit ea să facă, să gândească și să pună 
laolaltă? Îți dai seama?!”
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Nici nu știu ce a descris cel mai bine sărbătoarea țărănească de la Marin, cu‑
vintele pe care mi le‑a spus Mircea, ori emoția din cuvintele lui. Ba știu. Emoția. 
Pentru că emoția e o traducere a sufletului. Și, de fapt, despre asta e vorba, până la 
urmă. Despre emoție, despre trăire, despre a strânge, cumva, toată dragostea pen‑
tru frumusețea satului, pentru viața care răzbate aici, pentru bunul simț (care, fără 
doar și poate, s‑a născut la sat), pentru copilăria trăită la țară, și, după ce le‑ai strâns 
laolaltă, să încerci, cumva, să readuci la viață tot mirajul ăsta al vieții, tot mirajul ăsta 
al tradițiilor țărănești. Ori, pe scurt, să însuflețești povestea. Iar povestea Patriciei e 
despre Marin.

Trei zile de sărbătoare

De vineri – 20 iulie, până duminică seara, 22 iulie, a durat evenimentul de la 
Marin. Trei zile în care s‑au întâmplat multe: ateliere, muzică, degustare de pro‑
duse tradiționale – plăcintă cu cânepă, pupeze, turte pe cucute, piroște, păsulă cu 
hoaspe, oaie la cuptor, vărzar și câte și mai câte ‑, dansuri populare, parada portului 
tradițional românesc, iarăși muzică, proiecții de filme românești, expoziții de foto‑
grafie și icoane, sculpturi de lemn în sticlă, teatru, roizălit, confecționare de mu‑
runi, împletituri, păpuși din pipirig, modelaje din lut, defilarea portului românesc 
de la Casa tradițională din centrul satului, la numărul 174, la Casa Petrii Stropii din 
deal, la numărul 421. Asta așa, ca o înșiruire. Dintre toate, din punctul de vedere 
al celor mai mulți care au fost prezenți la Marin, două dintre evenimente au ținut 
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capul de afiș: oaia la groapă – pregătită de Gheorghe Căpușan, Mircea Groza și 
Marius Matiș, după o rețetă străveche ‑, și parada portului popular.

Despre primul dintre evenimentele astea două, și anume oaia la groapă, a fost, 
cu siguranță, un ”spectacol”. De la alesul oii (care se caută să fie exact, dar exact aia 
care trebuie, cu grăsime acolo unde trebuie, cu greutatea pe măsura mesenilor și 
a focului, și care a fost adusă tocmai din Ratovei), la săparea gropii, la căratul ei în 
spate de către Gheorghe Căpușan de la locul sacrificării, până la groapă, apoi pre‑
gătirea oii și așezarea ei în groapa plină cu jar, o groapă care, în noapte, a adunat în 
jurul focului oameni și povești. Toată admirația pentru oamenii ăștia care au creat 
tot „spectacolul” pregătirii oii la groapă. Fie că‑ți place sau nu carnea de oaie, ori 
carnea, în general.

Despre al doilea eveniment, parada portului popular, ei bine, a fost la înălțime. 
Totul, de la muzica aleasă pentru prezentare, la portul popular și cei care au prezen‑
tat costumele țărănești. Iar aici trebuie menționată Alexandra Negrilă și a ei agenție 
Etnotique, pentru superbele costume populare pe care le‑a adus la Marin. Și știi ce 
a descris cel mai bine reușita acestei parade a portului popular? Exuberanța, aplau‑
zele și chiuiturile publicului numeros. Un spectacol și pe preșurile țărănești întinse 
pe iarbă pe post de podium (ce idee frumoasă), și în jurul ei, în public.

Da, din păcate ar mai fi și spectacolul „fotografilor profesioniști”, care defilau 
și ei pe scena improvizată, ca și când evenimentul ăsta frumos ar fi fost creat ca 
să aibă ei ce să fotografieze. Însă nimeni, dar chiar nimeni nu a fost interesat nici 
de aparatura foto, nici de echipament, nici de ținuta personală, nici de pozițiile 
tehnice, cu contorsiunile de rigoare (musai, dacă vrei să arăți că ești profesionist), 
luate pentru a captura momentul. Din respect pentru frumusețea evenimentului, 
mă opresc aici. Un singur lucru, însă, e de spus: învățați, oameni buni, ce e acela 
respect față de cei care organizează și participă la evenimente de genul ăsta. Învățați 
să fiți discreți. Spectacolul nu e al vostru, e al tuturor celor din public.

„Aici e și o manifestare de suflet. Și ăsta e cel mai greu lucru de obținut. Să 
aduni oameni împreună și cât de cât să încerci să reconstitui o atmosferă care pare 
că s‑a pierdut. Dar nu e sigur”. Asta mi‑a spus, Lucian Silaghi, directorul Direcției 
Județene pentru Cultură Bihor, prezent și el la Marin, sâmbătă, în cea de‑a doua 
zi a evenimentului. Și nu a spus‑o doar așa, de complezență. Se vede pe om atunci 
când spune ceva doar așa, pentru că dă bine ori așa trebuie. Omul a fost sincer. Și 
are dreptate. A fost o atmosferă de suflet.

Oamenii faini întâlniți la Marin au fost, însă, pentru mine, cel mai frumos 
spectacol, un spectacol al spiritului, al sufletului, al bunului‑simț, al vieții, până la 
urmă. Și m‑am bucurat de fiecare om întâlnit aici, la Marin.

Ce sunt aceia oameni faini? Cei care îți vorbesc cu privirea, cei care îți zâmbesc 
cu sufletul. Și am întâlnit la Marin mulți oameni faini. Și dintre cei ai Marinului 
(și ce oameni faini sunt la Marin!), și dintre cei veniți aici pentru evenimentul ăsta 
creat de Patricia.
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Așchia nu sare departe de copac. Așa se spune. Și, în cazul Patriciei, e adevărat. 
Ion, tatăl ei, e un om tare fain, căruia îi întinzi mâna cu bucurie. Pentru că așa ți‑o 
întinde și el. Și nu ai cum să nu‑i răspunzi la fel. Cât despre Maria Toma, vă zic 
imediat despre ea. Întâi să vă spun despre femeile faine din sat. Despre Adriana, 
despre lelea Cătănoaie, despre femeile pe care le‑am tot vizitat la bucătărie (nor‑
mal, la ce bunătăți făceau ele acolo, cum nu?), și care‑s toate numai un suflet. Ce‑ai 
putea să le spui din respect pentru simplitatea lor superbă, dar în cuvinte simple, ca 
să le ajungă la suflet? Poate, așa cum le place femeilor de la țară să zică: „Țucu‑vă 
soarele!” Nu le‑am spus asta, pentru că zâmbetul mi‑a ocupat tot timpul, dar mi‑au 
fost atât de dragi, stând la povești cu ele, că le‑aș fi luat în brațe.

Despre Maria… e ca argintul viu, plină de vervă. E pe tot locul, ca un om 
mare care are responsabilități. E pe tot locul, ca un copil care vrea să se joace. Și, vă 
spun, așa cum am văzut‑o, cu obrajii roșii, fugind de colo‑colo, fără să‑i pese cât de 
puțin că e cu picioarele goale murdare de la noroiul format în urma ploii torențiale, 
mi‑a fost atât de dragă că i‑aș fi dat zâmbetul pe care l‑am purtat cu mine în cele 
două zile cât am fost acolo, la Marin. Iar imaginea asta a ei, în costum popular, cu 
picioarele desculțe, e o mărturie sinceră a frumuseții simplității omului de la sat.

A plouat torențial duminică. Iar ploaia a făcut să ne adăpostim sub o prelată 
pusă pe post de pelerină patru persoane. Noi, cei de la Sălajul pur și simplu, și doi 
oameni. Cu „O” mare. Corneliu Pîhu și Leontina Prodan. Știi ce au în comun oa‑
menii ăștia doi? Sufletul. Amândoi au un suflet mare de tot, atât de mare, încât dă 
pe dinafară. Și degeaba ploaia torențială cădea cu putere pe prelata pusă pe post de 
pelerină, sprijintă de capetele noastre și de trepiedul aparatului de fotografiat, pus 
între noi pe post de stâlp de susținere a prelatei. Degeaba fulgera și trăsnea peste 
noi. Sub prelata de rafie verde închis era cald. De la sufletele celor de sub ea. Pentru 
că doar așa se pot explica lacrimile care le curgeau pe obraji atunci când vorbeau 
despre  cânepă, despre siropul de cedru, despre frumusețea sufletului uman, despre 
cum te poate vindeca natura, despre dragostea din jur. Oamenii ăștia doi, Corneliu 
și Tina, sunt cu sufletul la vedere, și când vorbesc, o fac cu atâta pasiune, cu atâta 
drag, încât sufletul se revarsă prin ochi, sub formă de lacrimi. Și, apoi, cum să în‑
grădești sufletului? Îl lași să zboare. Și mi‑au fost atât de dragi, încât întâlnirea cu ei, 
la fel ca și întâlnirea cu oamenii faini ai Marinului, a fost cel mai frumos moment 
trăit acolo, la Zilele Au Gust la Marin.

Și a mai fost ceva.
Muzica.
Fluier, caval, tilincă, drâmbă, elemente de percuție, plus tot felul de instru‑

mente care păreau niște chestii extraterestre, pe care Bogdan, de la Cercul întreg, 
le‑a adus cu el, ca să dea viață muzicii. Și când zic muzică, zic muzică. Nu sunete, 
nu interpretări ale unor cântece, nu tra‑la‑la. Muzică. Una născută atunci și acolo, 
atunci când Ovidiu, Tudor, Bogdan, Sebi, Philip și bădicul pe care Ovidiu l‑a găsit 
la Preoteasa (și al cărui nume nu l‑am reținut), și care cânta cu atât foc la vioara lui 
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cu goarnă (o vioară făcută de el) de ziceai că e în floarea tinereții, s‑au strâns laolaltă, 
în fața casei, să lase muzică să deseneze o altfel de lume, una fără limite, fără bariere, 
o lume liberă. Iar muzica chiar te eliberează.

Am asistat la, probabil, cel mai bun jam session de muzică arhaică psihedelică 
care a avut loc vreodată. Sunetele de percuție ale lui Philip au fost demențiale. Iar 
nebunia creată acolo a fost una care are legătură cu geneza muzicii, cu un ritm tri‑
bal brut, creat de Bogdan pe post de liant între instrumente, și care, amestecat cu 
sunetele fluierului, ale cavalului, tilincii ori drâmbei au indus un fel de transă de 
sorginte uman‑divină.

E greu să descrii în cuvinte muzica. Și atunci spun doar atât: Superb!

Am plecat de acolo luând cu mine sunetele muzicii, ca un fel de epilog al eve‑
nimentului ăsta creat de Patricia Toma. Și, da, ceea ce s‑a întâmplat timp de trei zile 
în satul sălăjean a fost, fără doar și poate, cea mai frumoasă sărbătoare tradițională 
sălăjeană a anului – Zilele Au Gust la Marin.

24 iulie 2018
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dănuţ PoP
Caiete Silvane

Un alt document despre George 
Pop de Băseşti

Lucrarea lui Ioan Georgescu, „George Pop de Băseşti. 60 de ani din luptele 
naţionale ale românilor transilvăneni”, apărută la Tipografia Românească, Oradea, 
1935, rămâne, până astăzi, cea mai completă monografie dedicată celui care a prezi‑
dat Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. 

Având peste 400 de pagini, cartea analizează întreaga viaţă şi activitate a ma‑
relui om politic român. Cuprinsul este relevant. Iată doar câteva titluri de capito‑
le: „Din copilăria şi tinereţele lui G. Pop de Băseşti”, „Începuturile vieţii publice. 
Din viaţa casnică a lui G. Pop de Băseşti”, „În parlamentul maghiar”, „În temniţa 
din Vacz”, „Dela rezistenţa pasivă la activitatea parlamentară”, „În preajma şi în 
timpul războiului mondial”, „Revoluţia din 1918”, „Adunarea dela Alba Iulia din 
1.12.1918”, „G. Pop de Băseşti şi Presa Românească”, „Din viaţa religioasă a lui G. 
Pop de Băseşti”, „Din legăturile lui G. Pop de Băseşti cu fruntaşii români şi străini”, 
„G. Pop de Băseşti, gospodar şi filantrop” etc. 

Pentru realizarea cărţii, autorul a folosit bibliografia disponibilă atunci, deja 
consistentă, dar şi foarte multe documente inedite din arhivele din Cluj, Băseşti, 
Blaj şi Oradea, apelând, aşa cum singur mărturiseşte, şi la amintirile celor „mai 
apropiaţi şi mai bine iniţiaţi ai vieţii şi activităţii” lui George Pop, „doamna Elena, 
fiica marelui comemorat” şi „neuitatul ei soţ, Francisc Hossu Longin”.

Între studiile menţionate în bibliografie, Ioan Georgescu aminteşte şi două 
articole din publicaţia „Sălajul”, apărute în numerele din 17 şi 25 aprilie 1924, sub 
titlul  „Desrobirea în judeţul Sălaj”, scrise de Alexandru Achim, autorul documen‑
tului pe care îl prezentăm aici. 

Cine a fost Alexandru Achim? Câteva informaţii despre el găsim în fondul 
arhivistic Protopopiatul greco‑catolic Cehu‑Băseşti, păstrat la Serviciul Judeţean 
al Arhivelor Naţionale Sălaj. Cele mai multe, însă, sunt datorate tot lui Ioan 
Georgescu. Acesta îl descrie pe preotul din Băseşti, în cartea citată, ca fiind „înalt, 
puternic, bine legat, cu o musculatură de oţel, cu faţa şi privirea senină, conştient 
de enormele puteri ce are”. Şi continua, astfel: „Fără să se poată spune că n‑a avut 
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chemare preoţească, părintele Achim rămâne, în amintirea locuitorilor, mai cu sea‑
mă ca un om de arme”, un adevărat „zeu al războiului” (p. 156). 

Preot şi protopop în Băseşti, preşedinte al despărţământului local al Astrei, 
participant activ la luptele naţionale din anii dualismului, la înfăptuirea Marii Uniri 
şi la consolidarea ţării după unificare, Alexandru Achim, care a trăit între anii 1881‑
1935, îşi dă adevărata măsură în perioada în care se realizează Marea Unire din 
1918, „cea mai mare faptă din toată viaţa neamului nostru”, cum o numea Nicolae 
Iorga. 

El este preşedintele consiliului naţional român şi comandantul gărzii naţiona‑
le din Băseşti, el aduce arme şi muniţii de la Cluj, el apără localitatea şi pe Gheorghe 
Pop de Băseşti. După moartea lui Gheorghe Pop de Băseşti, preşedintele Marii 
Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 (la 23 februarie 1919), 
Alexandru Achim participă la luptele de la Hodod din 16 aprilie 1919, se implică 
în viaţa politică din România întregită, dar îşi şi aşterne pe hârtie amintirile acelor 
memorabile zile, unele publicate, altele nu. 

Despre activitatea lui în cadrul Consiliului Naţional Român şi a gărzii na‑
ţionale din Băseşti un studiu foarte bine documentat a fost publicat în revis‑
ta „Caiete Silvane” din august 2014 de către Alexandru Bogdan Kürti, intitulat 
„Alexandru Achim şi Garda Naţională Română din Băseşti”, ilustrat documentar 
cu „Conspectul Gărzii Naţionale Române din Băseşti” şi cu „Însemnările proto‑
popului Alexandru Achim din Băseşti privind evenimentele politico‑militare din 
plasa Cehu Silvaniei, în perioada noiembrie 1918‑aprilie 1919”.

Păstrat în original la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” 
Cluj‑Napoca (Colecţii speciale, fond Francisc Hossu – Longin, Manuscrise, 
Sertar 263), documentul de faţă, reprodus integral (desigur, el a fost fo‑
losit în redactarea multor studii şi cărţi, inclusiv de către Ioan Georgescu!), 
este datorat acestui vrednic preot al Sălajului istoric. L‑am primit, alături de 
multe altele referitoare la perioada Marii Uniri, prin bunăvoinţa domnului 
dr. Valentin Șerdan‑Orga, directorul general al bibliotecii amintite, legat de Sălaj 
nu doar prin căsătorie, ci şi prin anii petrecuţi la muzeul din Zalău, la începutul 
carierei de istoric a domniei sale, căruia îi mulţumim şi pe această cale. 

Sunt cuprinse, în rândurile ce urmează, informaţii despre prăbuşirea monar‑
hiei dualiste, bucuria românilor (dar şi a altor neamuri asuprite!) şi mişcările popu‑
lare care au urmat înfrângerii puterilor centrale, crearea de consilii şi gărzi naţiona‑
le, adunarea „măreaţă” de la Alba Iulia, linia demarcaţională ce trecea în apropiere  
de Băseşti, înmormântarea lui Gheorghe Pop de Băseşti ș.a. 

Dar să lăsăm documentul, care vine în completarea a ceea ce s‑a scris până 
acum despre omul care şi‑a dedicat întreaga viaţă neamului său (dintre foarte mul‑
tele scrieri, menţionăm, în afara studiului deja citat, al lui Alexandru Bogdan Kürti, 
pe cel al colegului nostru, Daniel‑Victor Săbăceag, care a publicat, tot în revista 
„Caiete Silvane”, din martie 2018, „Un document privind ultimele luni din viaţa 
lui George Pop de Băseşti”, semnat de Alexandru Kiş, avocat, cel care l‑a însoţit la 
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Alba Iulia pe preşedintele istoricei adunări; documentele menţionate fac parte din 
aceeaşi colecţie Hossu Longin), să vorbească: 

„Zilele din urmă a marelui bărbat al Neamului, Gheorghe Pop de Băseşti
Prima veste despre prăbuşirea frontului a puterilor centrale aliate am primit‑o 

dela fostul notar din Băseşti Ternák, pe carele până acoalea îl ţineam de mare un‑
gur. Eram la casa comunală, unde era de faţă şi pretorul din Ceul Silvaniei Ujhelyi. 
Acesta spunea cu voce tremurândă, că la Budapesta a erupt revoluţia. Am luat masa 
împreună la notarul Ternák. Dupăce s‑a depărtat Ujhely, spre marea mea surprin‑
dere şi notarul Ternák şi soţia D‑Sale au erupt în strigăte: «Jivio sârbski, jivio hârvat‑
sca! » Întrebându‑l că ce e cauza de este aşa de exaltat, mi‑a răspuns: «Eu sunt sârb, 
muierea mea e croată, suntem veseli că va fi o Sârbie mare, mi‑eşti drag părinte că 
cu aşa mare căldură îţi iubeşti Neamul».

Revoluţia în Băseşti a erupt la 5 Noemvrie 1918. Eram la înmormântarea 
verişoarei mele în Oarţa de Jos, când pe neaşteptate au venit la mine Băseştenii Rus 
Petre şi Pop Demetriu a ghiuriţi spunându‑mi că în Băseşti poporul împreună cu 
soldaţii din Băseşti veniţi de pe fronturi jefuiesc prăvăliile jidanilor, iar turmele de 
oi şi vite ale Domnului Gheorghe Pop de Băseşti le‑a mânat Băiţenii şi Băseştenii 
să le împărţească între ei. Am plecat imediat la Băseşti şi am văzut cu ochii jaful. În 
cealaltă zi câţiva dintre Băseştenii mai cinstiţi, înarmaţi cu puşti au plecat la Băiţa 
şi pe la căşile din Băseşti, scoţând turmele dela jefuitori şi mânându‑le la fermele 
unde le era locul.

La 7 Noemvrie 1918 Domnul Gheorghe Pop de Băseşti a chemat oamenii 
din comună la sine şi m‑a chemat şi pe mine. S‑a format Consiliul Naţional, iar 
în cealaltă dimineaţă, cu o epistolă adresată către Dl. Dr. Amos Frâncu, împreună 
cu 8 Băseşteni am plecat la Cluj după arme şi muniţie. După ce am sosit acasă dela 
Cluj s‑a format garda naţională din 146 gardişti, cari au pus jurământul pe steagul 
românesc de mătasă, adus de cătră Dl. Alexandru Bohăţiel.

La Alba Iulia n‑am fost, pentru că am devenit grav bolnav de gripă. Căsenii 
mi‑au spus că Măria Sa Gheorghe Pop de Băseşti a plecat la Alba Iulia împreună 
cu Dl. Dr. Alexandru Kiş advocat, locotenent venit de pe front, care era oaspele din 
împreună cu Doamna Sa.

După sosirea acasă a Domnului Gheorghe Pop de Băseşti, la Băseşti ne‑a ve‑
nit şi vestea că Armata din Regat a trecut Carpaţii şi că ocupă Ardealul, iar după 
ce s‑a tras linia demarcaţională la un chilometru de Băseşti, au început să vină şi 
bolşevicii dincoace de vârful Codrului. 

Domnul Gheorghe Pop de Băseşti a venit vesel acasă dela Alba Iulia şi în 
primele zile nu se observa pe El că doară ar fi bolnav. În fiecare zi eram la Dânsul 
la masă; nu voi uita niciodată cuvintele pe care mi le‑a rostit: «Acuma se va face 
România mare, voi cari veţi trăi, trebue să lucraţi din toate puterile pentru consoli‑
darea ei, a mea părere este, că o dictatură militară ne‑ar trebui baremi zece ani, pen‑
tru că bietul român apăsat de atâtea veacuri în robie, nu se va şti folosi de libertate!»
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Hoardele bolşevice atăcau mereu satele româneşti de dincoace de linia de‑
marcaţională, jefuind pe bieţii români. Le luau banii, vitele, oile, porcii, necinsteau 
fetele şi femeile, aprindeau casele. Spionii noştri ne aduceau informaţiuni exacte 
despre numărul trupelor şi scopul lor.

La sosirea primilor soldaţi români din Regat s‑a dat un prânz bogat la curtea 
Domnului Gheorghe Pop de Băseşti. Când a intrat primul ofiţer român în curte, 
Domnul Gheorghe Pop de Băseşti l‑a îmbrăţoşat şi l‑a sărutat. Din momentul ace‑
la, până în 16 Aprilie 1919 – ziua înaintării Armatei Române spre Tisa şi Budapesta, 
toţi soldaţii români şi refugiaţii din satele de dincolo de linia demarcaţională, erau 
oaspeţii Domnului Gheorghe Pop de Băseşti.

Scopul bolşevicilor era ocuparea şi devastarea comunei Băseşti. Veştile alar‑
mante venite de peste Codru, nelinişteau mult pe Domnul Gheorghe Pop de 
Băseşti.

Într‑o zi, la oara 3 după masă m‑a chemat la sine şi mi‑a spus ca să baricadez 
camera în care dormea cu dulapuri şi scaune, ca să nu poată intra bolşevicii la El, 
în cazul că ar năvăli asupra Băseştilor. I‑am răspuns că e lucru zădarnic, pentru că o 
bombă toate măsurile de apărare le nimiceşte. Mi‑a zis: «Omule, pe mine ungurii 
nu mă vor omorî repede, ci mă vor chinui şi nu vreau să ajung viu în mâinile lor!» 
După ce i‑am spus că‑L voi apăra şi nu mă voi depărta viu de lângă Dânsul s‑a mai 
liniştit.

Morbul pe zi ce merge i‑Se agrava, pe picioare umbla puţin legănându‑se, ră‑
zâmându‑se din când în când de uşi şi de scaune, însă până în momentul din urmă 
era în picioare şi nu era masă ca să nu fie între noi. Nu se observa pe El supărare, 
discuta mereu şi ne da sfaturi şi îndrumări.  

În starea aceasta gravă, cu inima slăbită făcea şi glume. Mi‑aduc aminte, cum 
mă prezenta ofiţerilor români cari nu mă cunoşteau încă: «Acesta e părintele din 
Băseşti, care din popă s‑a făcut cătană şi care şi‑a greşit cariera».

Era foarte pedant şi cu mare atenţiune! Mă punea totdeauna în fruntea mesei, 
în locul care‑i competea Lui şi ca fruntaş şi ca om bătrân de 84 ani. Mă măgulea în 
semn de recunoştinţă pentru bogatele mele serviţii.

În fiecare zi cerea raport verbal dela mine despre veştile primite dela spionii 
noştri. Era necăjit, că Consiliul dela Sibiu nu a trimis armată mai mare pentru 
apărarea Lui. Despre Alba Iulia numai atâta mi‑a spus: «Adunarea a fost măreaţă, 
românii noştri însă nu prea ştiu cei bunacuviinţă». Cuvinte pe cari atunci nu le‑am 
priceput, azi însă le înţeleg.

În noaptea din urmă a vieţii Sale, lângă patul Lui erau părintele din Băiţa, 
Gheorghe Maior şi Dr. Alexandru Kiş advocat. După ce a băut un păhar cu lapte, 
fără nici o durere şi‑a plecat capul pe perne pentru vecie. La o jumătate de oră după 
decedarea Lui am sosit şi eu dela front, i‑am pieptănat barba şi i‑am închis pleoa‑
pele. Ne‑am retras cu toţii cu lacrimi în ochi în camera vecină, pentru a lua măsuri 
pentru înmormântarea Lui.
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Dr. Alexandru Kiş cu Doamna Sa dimpreună a plecat la Baia Mare şi l‑a anga‑
jat pe proprietarul institutului de înmormântare cu numele Mladeiovski, ca să vină 
la Băseşti, aducând cu sine coştiugul etc.

Aşa s‑a sfârşit vajnicul luptător al Neamului Românesc.
S‑a dus pe plaiurile nemurirei bătrânul prezident al Partidului Naţional 

Român. S‑a dus după ce a luptat o viaţă întreagă pentru ajungerea idealului sfânt, 
de a vedea unitatea naţională a Neamului Românesc. Mândru şi radios a plecat la 
sfatul mare eliberator al Naţiunii Sale, la Alba Iulia să‑şi vadă plinirea visului Său şi 
a toată suflarea Românească. Nu l‑au putut reţinea nici timpul greu de iarnă, nici 
adâncile bătrâneţi. Om de o superioară concepţie şi pururea la postul de datorie, 
când îl chema glasul Naţiunei Sale adorate. Nu era chip să‑l abaţi dela plinirea 
datorinţei. Să‑l fi costat orice jertfă, orice sacrificiu. S‑a dus la Alba Iulia să‑şi mai 
vadă o dată fraţii, la cea mai mare adunare ce a fost vreodată în viaţa Neamului 
Românesc. S‑a dus şi i‑a văzut şi a anunţat El vechiul luptător, că s‑a prăbuşit sclă‑
via milenară şi Neamul Românesc din Ardeal şi Transilvania se uneşte pe vecie cu 
fraţii Săi de un sânge.

Deliriul sfânt ce a străbătut sufletele româneşti în aceia zi de o vecinică amin‑
tire L‑a înălţat şi electrizat pe octogenarul venerabil şi l‑a umplut de o nespusă 
fericire. Vesel şi stăpânit de o adâncă mulţumire sufletească s‑a reîntors la Băseşti. 
Călătoria grea, făcută între împrejurări extrem de grele, a început să‑i atace sănăta‑
tea. Ororile săvârşite de hoardele sălbatice săcueşti, emoţiile zilelor agitate, veştile 
alarmante, cari soseau zilnic din toate părţile Sălajului, inima Lui nobilă nu le‑a 
putut suporta. În dimineaţa zilei de 23 Februarie 1919, o apoplexie de inimă, a pus 
sfârşit vieţii‑Sale scumpe spre nemărginita durere a familiei şi a întreg Neamului.

Moartea i‑a fost ca a unui brad de munte în mijlocul unei furtuni năpraznice. 
În 26 Februarie a urmat înmormântarea. Bandiţii roşii şi‑au plinit promisiunea: 
«Pap gyuri temetèsèn mi is òtt leszünk!» Au conceput un plan infernal şi au voit 
ca în ziua înmormântării să deie năvală asupra Băseştilor, ca să se răzbune asupra 
mortului Erou, care de atâtea ori a contrapus energia sufletului Său, planurilor dia‑
bolice, ce urzeau ziua şi noaptea duşmanii seculari ai Neamului Românesc spre ni‑
micirea şi stârpirea lui. Voiau aceşti huni fărădelege să se răzbune asupra mortului, 
cari îşi urma calea spre nemurire. Voiau să facă un canibalism fără păreche asupra 
aceluia, care a anunţat la Alba Iulia independenţa noastră naţională.

S‑au luat măsuri de apărare! Am cerut întărirea armatei prin telefon. Imediat 
s‑a trimis o companie de soldaţi sub comanda căpitanului Alexandru Costescu, 
care încă în noaptea în care a sosit a făcut cu mine dinpreună planul de apărare.

Miercuri dimineaţa (26 Febr. ziua fixată pentru înmormântare) îndată după 
primul dângăt a clopotului, săcii au început să trimită ploaie de gloanţe din ascunzi‑
şurile lor. Când s‑a început prohodul, fereştile salonului unde s‑a ridicat catafalcul 
să cutremurau de ropotul puştilor şi mitralierelor. Când s‑a dus sicriul afară în 
grădină, şuerau gloanţele în toate părţile şi o adevărată minune a fost că n‑a căzut 
nimeni jertfă din mulţimea mare, ce încunjura sicriul. Preoţii înspâimântaţi şi în‑
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grijoraţi de soartea Celui ce avea să‑şi urmeze calea spre vecinicie şi acelor cari cu 
nemărginită dragoste încunjurau moaştele scumpe, au scurtat prohodul, au dispus 
ridicarea sicriului şi ducerea lui la Sfânta Biserică.

Plugarii fruntaşi ai satului, l‑au dus pe braţe în Casa Domnului, scutul secular 
al Românilor necăjiţi, să afle adăpostire şi Marele Mort până i se va putea săvârşi 
prohodul.

Dela curte până la biserică, 16 soldaţi cu doi plutonieri în frunte s‑au înşiruit 
unul lângă altul cu întreaga armătură, să apere cu trupurile lor tinere pe acela, care 
era atacat hoţeşte în calea sa din urmă. Era nespus de pătrunzător, să vezi pe vitejii 
de la Mărăşeşti şi Oituz în jurul sicriului.

Dela biserică până la cimitirul familiar, sicriul a fost dus pe un car ţărănesc 
împodobit cu cetini de brad şi zăbrănic tras de 6 boi, simbolizând în chipul acesta 
pe harnicul şi neobositul econom.

Sus la deal urmează ultimele rugăciuni jalnice de deslegare, iar corul plu‑
garilor din Băseşti cântă duios: «Plâng şi mă tânguesc». Lumea întreagă plângea! 
Soldaţii fac salut militar. Între salutul de onoare sicriul se aşează lin în mormânt. 
Cutremuraţi în toată fiinţa noastră, rosteam ultimul salut de adio celui mai mare 
român din partidul nostru naţional.

Alexandru Achim, 
    parohul şi protopopul Băseştilor”.

Caiete Silvane, Nr. 160/ mai 2018
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Marin PoP
Caiete Silvane

Protopopul Vasile L. Pop (1860-1930) 
– personalitate sălăjeană marcantă 

din generaţia Marii Uniri

În galeria marilor personalităţi care s‑au născut şi activat în Ţara Silvaniei, la loc 
de cinste se înscrie şi protopopul Vasile L. Pop. El şi‑a pus întreaga viaţă în slujba 
bisericii şi neamului românesc, având o contribuţie importantă la realizarea Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Vasile L. Pop s‑a născut pe data de 2 martie 1860 în localitatea Lupoaia (azi 
comuna Creaca). A absolvit 8 clase gimnaziale la Liceul Piariştilor din Cluj, iar în 
perioada 1 octombrie 1879 – 30 iunie 1883 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie 
din Blaj1.

S‑a căsătorit cu Veronica Olar, fiica preotului Petru Olar, la 18 noiembrie 
18832 şi a fost hirotonit la 1 ianuarie 1884 în parohia Poptelec, protopopiatul Dârjei, 
lângă Gârbou. Din fericita lor căsătorie au rezultat trei copii: Dr. Victor Pop, născut 
la 15 octombrie 1885, care a funcţionat ca preot în Gâlgău; Silvia Pop, născută la 15 
aprilie 1891, căsătorită cu Cornel Oţiel, preot în parohia Buciumi, care i‑a urmat în 
funcţia de protopop; Veturia Pop, născută la 4 septembrie 1894, căsătorită cu Gavril 
Deac, preot în Bercea şi Buciumi3.

Vasile L. Pop şi‑a început cariera preoţească în parohia Poptelec şi s‑a impus 
ca un bun administrator şi om de cultură încă din primii ani. Astfel, în anul 1892 a 
reuşit să renoveze biserica de lemn. De asemenea, s‑a îngrijit de buna funcţionare 
a şcolii confesionale din localitate4.

În anul 1896, mitropolitul Blajului, Dr. Victor Mihaly, îl înştiinţa pe Ioan 
Haţieganu, protopopul Dârjei, că începând cu data de 8 mai, Vasile L. Pop a fost 
numit paroh în Sângeorgiu de Meseş. Totodată, a fost desemnat în funcţia de pro‑

1. Arhiva Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău (MJIAZ), fond Parohia gre‑
co‑catolică Buciumi, dosar 1, f.
2. Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Sălaj (S.J.A.N. Sălaj), fond Protopopiatul 
greco‑catolic Buciumi, dosar, 60/1896‑937, f. 59 v.
3. Arhiva MJIAZ, fond Parohia greco‑catolică Buciumi, dosar 1, f. 2.
4. S.J.A.N. Sălaj, fond Protopopiatul greco‑catolic Buciumi, dosar, 60/1896‑937, f. 9
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topop al tractului Almaş. Îl ruga să‑l „introducă” pe noul protopop în „oficiu”, la 
înţelegere cu Ioan Pop, viceprotopop al Morlacei şi administratorul interimar al 
tractului Almaş, care era înştiinţat, la rândul lui. Mai anunţa că Vasile L. Pop, înainte 
să plece în noua funcţie, avea obligaţia să predea parohia din Poptelec unui admi‑
nistrator parohial interimar desemnat de protopopul Haţieganu5.

La 29 august 1896, noul protopop al Almaşului anunţa preoţii din tract că 
începând cu data de 3 septembrie se va stabili la Sângeorgiu de Meseş. Îi ruga să 
nu uite că pe data de 8 septembrie începea anul şcolar şi aveau obligaţia de a face 
„conscrierea” tuturor elevilor obligaţi să frecventeze şcoala. De asemenea, că fiecare 
preot avea obligaţia să trimită şi oficiului parohial câte un exemplar al „conscrierii” 
elevilor6.

În calitate de protopop, Vasile L. Pop răspundea şi de şcolile confesionale din 
parohiile tractului Almaş, devenit mai apoi Buciumi. Erau vremuri grele pentru 
şcolile confesionale româneşti, când se încerca închiderea lor sau trecerea în sub‑
ordinea statului maghiar, cum s‑a încercat prin legea iniţiată de ministrul ungar 
Appony, în anul 1907.

În noua funcţie de protopop al tractului Almaş, Vasile L. Pop devine unul 
dintre fruntaşii români marcanţi ai zonei Submeseş, activând nu numai pe tărâm 
religios, ci şi pe tărâm cultural‑naţional şi economic. 

Cu toate presiunile venite din partea autorităţilor maghiare, naţiunea română 
încerca să reziste şi să se afirme, conştienţi fiind că baza acestor idealuri consta în 
educaţie, pentru a avea o elită care să indice drumul şi să lupte pentru drepturile na‑
ţiei din care provenea, după cum subliniază şi protopopul Vasile L. Pop: „Înălţarea 
unui popor atârnă de la numerul mare al indivizilor luminaţi, – al indivizilor cu 
scientie şi într‑un stat poliglot ca al nostru de la indivizii demni de a sci rivalisa 
cu alte neamuri în cultura şi scientie şi în numerul luptacilor pentru drepturile şi 
înaintarea intereselor sale”.

Dar vremurile erau grele, iar românii îşi susţineau cu greu copiii la şcoală, 
în special la gimnazii şi universităţi. Vasile L. Pop susţine cu toată tăria iniţiativa 
pornită de la Blaj şi Cluj, aceea de a colecta fonduri pentru a oferi o masă elevilor 
şi studenţilor români. Astfel, într‑o circulară datată 1 decembrie 1903, îi ruga pe 
toţi preoţii şi învăţătorii din tractul Almaş să contribuie, după putinţă, la o colectă 
publică, care avea ca scop acordarea unei mese universitarilor români din Cluj, 
„căci este vorba de tinerime – spune el – de acea tinerime aleasă care va fi fala între 
neamurile străine”7.

La scurt timp, în seara de Anul Nou (Sânvăsâi), sprijinit de „zelosul” preot 
Simion Marincaş şi medicul cercual Dr. Iosif Fărcaşiu, Vasile L. Pop a organizat la 
Buciumi, „acest centru românesc însemnat de sub poala romanticului Meseşiu”, o 

5. Ibidem, f. 1.
6. Ibidem, f. 8
7. Ibidem, f. 19
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petrecere dansantă, însoţită de o producţie teatrală şi de cântări. Fondurile strânse 
cu această ocazie au fost donate colectei care se făcea pentru studenţii săraci din 
Blaj8.

Vasile L. Pop se implică şi pe tărâm economic. Astfel, în anul 1904 s‑a înfiinţat 
o filială a băncii româneşti „Silvania” din Şimleu Silvaniei, Vasile L. Pop fiind nu‑
mit directorul ei, ajutat de Ioan Cucu, contabil, Ioan Negrean, casier, Ioan Simoc, 
Simeon Marincaş, Dr. Bozac şi Iuliu Maxim, membri în comitetul de conducere al 
filialei9. Un an mai târziu, în 1905, contabil este ales Alexandru Mircea10.

Pe data de 16 iulie 1904, comitele suprem al comitatului Sălajului răspundea 
unui ordin în care i se cereau amănunte legate de mişcarea naţională românească. 
Printre conducătorii mişcării naţionale româneşti, din partea bisericii greco‑catoli‑
ce, se număra şi protopopul Vasile L. Pop, alături de vicarul Alimpiu Barboloviciu, 
Vasile Pătcaşiu din Hotoan şi Demetriu Coroianu din Santău, protopopi. Dintre 
conducătorii laici sunt amintiţi George Pop de Băseşti, Andrei Cosma şi dr. George 
Pop (de Oarţa), avocat în Zalău. De asemenea, sunt enumerate principalele insti‑
tuţii de cultură, asociaţiile culturale, presa românească, băncile etc. Concluzia lui 
oficială, care să dea bine şi superiorilor, era că majoritatea intelectualilor şi preoţilor 
români erau „în general” paşnici, „dar dau dovadă de o atitudine de a se ţine la 
distanţă de unguri” şi sublinia că „rezolvarea definitivă a problemei (româneşti – 
n.n.)” era „etatizarea administraţiei, angajarea, când ar fi posibil, a unor inşi cores‑
punzători în locurile periclitate şi eliberarea acestora de influenţele locale”, adică 
oferirea unor funcţii importante şi încercarea de a‑i dezrădăcina de popor11.

În anul 1905, pe data de 6 august, adunarea generală a despărţământului 
Şimleu al Astrei şi a Reuniunii Femeilor Române Sălăjene (R.F.R.S.) s‑a ţinut la 
Buciumi. Comitetul de organizare al serbărilor îl avea în frunte pe vrednicul pro‑
topop Vasile L. Pop12.

Sărbătoarea a fost „într‑adevăr frumoasă” şi a „umplut inimile participanţilor 
de mândrie”. Era cea de a XXIV‑a adunare generală a R.F.R.S., după cum menţio‑
nează în cuvântul său şi Maria Cosma, preşedinta reuniunii. Ea subliniază scopul 
major al reuniunii: „Stăruim a propaga adevărul, că cultura, munca onestă, iubirea 
de neam, păstrarea cu scumpătate a scumpei noastre limbi în familie şi în toate lu‑
crările noastre, apărarea demnităţii noastre şi faţă de aceia, cari ar voi a‑ne umili”13. 
Acestea sunt valorile perene ale neamului românesc.

8. Ibidem, f. 24.
9. Dionisie Stoica, Ioan P. Lazăr, Schiţa monografică a Sălajului, Şimleu Silvaniei, 
1908, pp. 169‑170.
10. Ioan Tomole, Lupta românilor din Ţara Silvaniei pentru drepturi politice şi 
făurirea statului naţional unitar român (1905‑1918), Editura Dacia, Cluj‑Napoca, 
1985, p. 23.
11. Ioan Tomole, op. cit., pp. 18‑21.
12. Gazeta de Duminecă, nr. 28, 23 iulie 1905, p. 6
13. Idem, nr. 31, 13 august 1905, pp. 4‑5
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Despre importanţa educaţiei şi culturii vorbeşte şi Andrei Cosma, delegatul 
despărţământului Şimleu al Astrei la adunarea generală: „A răspândi cultura nu 
însemnează numai a învăţa pe popor a ceti şi a scrie, pe fii poporului a‑i purta la 
şcoală, – ci conceptul cultură cuprinde în sine deşteptarea şi desvoltarea tuturor 
însuşirilor morali – sufleteşti prin care omul poate să satisfacă chemărei sale ca mă‑
dular al neamului, al bisericei şi legei sale, – a planta în inima lui iubirea de lucrare, 
de vieţuire cinstită şi de cruţare a avutului câştigat cu multă sudoare”14.

În vara anului 1907, pe data de 4 august, la Băseşti are loc adunarea generală a 
despărţământului sălăjean al Astrei şi a Reuniunii Femeilor Române Sălăjene. Cu 
această ocazie s‑au aniversat şi cei 72 de ani de viaţă ai marelui fruntaş naţional‑ro‑
mân George Pop de Băseşti.

Pentru impresionanta manifestare culturală Gheorghe Pop a închiriat, cu 
suma de 66 de coroane, o pânză impermeabilă de 20 m lungime şi 8 m lăţime, sub 
care au încăput, în seara de bal, 700 de persoane.

După oficierea slujbei religioase de către vicarul Alimpiu Barboloviciu ur‑
mează programul artistic. În cadrul lui, 13 flăcăi din Băseşti au executat dansurile 
naţionale, căluşerul şi bătuta. Costumele populare româneşti cu care erau îmbrăcaţi 
au fost confecţionate în atelierul de ţesături şi cusături de la Orăştie, care era condus 
de către Elena Pop Hossu‑Longin. Tot ea s‑a ocupat de organizarea acestui impor‑
tant eveniment, care a reprezentat o adevărată sărbătoare naţională românească15.  

Printre „indivizii naţionali” (români – n.n.) care au participat la impresionanta 
manifestare cultural‑naţională românească s‑a numărat şi protopopul Vasile L. Pop. 
Prezent la eveniment, primpretorul plasei Cehu Silvaniei, Nikolajevics László, 
„slugă umilă”, după cum se autointitula într‑un raport înaintat după eveniment 
autorităţilor maghiare, menţionează că după toastările rostite de vicarul Alimpiu 
Barboloviciu, George Pop de Băseşti şi Vasile Lucaciu, a luat cuvântul protopopul 
Vasile L. Pop. El l‑a salutat pe Vasile Lucaciu din Şişeşti, „care osteneşte ca un disci‑
pol a lui Mihai Viteazul şi a altor vestiţi eroi ai istoriei de după acesta, pentru realiza‑
rea scopurilor naţionale (româneşti) şi (îndeamnă) generaţia actuală să ia exemplu 
de la el, care în interesul naţionalităţii nu s‑a dat şi nici nu se va da înapoi de la nici 
un martiriu”. În acel moment, raportorul spune că a intenţionat să se ridice şi să 
plece, dar vicarul Alexandru Barboloviciu care a observat mişcarea, „s‑a ridicat ime‑
diat în picioare şi cu o scurtă rugăciune a închis (adunarea) de masă”.

În continuarea raportului său, afirmă că deşi erau prezenţi la eveniment „ora‑
tori şi oameni mai valoroşi, s‑au ferit de a se manifesta contra statului în discur‑
surile lor”. În schimb, protopopul Vasile L. Pop „s‑a abătut” de la linia oficială şi 
a spus lucrurilor pe nume, ceea ce evident nu a fost pe placul reprezentantului 
autorităţilor maghiare16.

14. Idem, nr. 32, 20 august 1905, pp. 4‑5
15. Ioan Georgescu, George Pop de Băseşti, Oradea, 1935, p. 314.  
16. Ioan Tomole, op. cit., pp. 144‑145.
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În toamna anului 1907, pe data de 24 octombrie, au loc noi alegeri comita‑
tense, adică judeţene. În acest context, preşedintele PNR, George Pop de Băseşti, 
trimitea, pe data de 17 octombrie, o circulară fruntaşilor politici sălăjeni care erau 
propuşi de candidaţi. 

Preşedintele PNR subliniază că alegătorii români nu aveau numai „interesul, 
ba li se chiar impune datorinţa ca în sfatul comitatului să trimită numai de acei 
oameni, despre cari sunt peste tot convinşi că aceia la rândul lor nu vor pregeta nici 
un minut a sări întru apărarea intereselor poporului nostru”.

Pentru cercul electoral Treznea, conducerea PNR Sălaj i‑a desemnat candi‑
daţi pe protopopii Vasile L. Pop şi Iuliu Maxim, paroh în Buciumi.

Candidaţii desemnaţi erau rugaţi „cu insistinţă” ca înainte de ziua alegeri‑
lor să consulte listele alegătorilor de la primăriile comunale, să instruiască alegă‑
torii, dându‑le ca model un articol apărut în prestigiosul ziar şimleuan „Gazeta de 
Duminecă”17.

Deşi protopopul Vasile L. Pop a fost ales în Congregaţia comitatensă (Consiliul 
Judeţean), electoratul român, majoritar şi în Sălaj, a suferit o grea înfrângere18.

În acest context politic urmau să se desfăşoare şi alegerile comunale. 
Protopopul Vasile L. Pop trimitea, în acest sens, o circulară tuturor preoţilor din 
tract, în care le cerea să fie atenţi ca toţi românii să fie trecuţi în listele electorale. 
Constată, cu regret, că şi pe Valea Someşului „poporul alege fiind neorientat numai 
străini”. Le cere să facă eforturi mult mai mari pentru alegerile comunale, „să să 
aleagă de ai noştri, căci poporul alegător vi în mână şi numai conducere şi deştepta‑
re aşteaptă, şi‑l instrua‑Ţi cum să să scape şi de dările illegali. Nu numai de suflet, ci 
şi de starea materială a lui trebue să ne interesăm, căci numai având avere, va putea 
şi aşiezămintele se şi le susţină”19.

Având în vedere importanţa deosebită a alegerilor, chiar în acea zi, protopopul 
Vasile L. Pop revine cu o nouă circulară, în care concluzionează următoarele: „Vin 
alegerile de reprezentanţi comunali pe cari poporul va avea ai alege. Dacă ve‑Ţi 
capacita pre popor şi ve‑Ţi sta de lucru, atunci să vor alege omeni de ai noştri şi 
nu străini reu voitori nouă şi intereselor noastre publice. Nici un străin să nu intre 
în Comitetul comunal cu votul poporului, ci acesta să aleagă numai de a noştri. 
Comitetul comunal resolvă causele autonomice comunali şi dacă Comitetul e din 
membri cari nu să interesează de bisericele noastre, de apărarea noastră şi de soartea 
materială şi morală a poporului nostru, ni să creiază greutăţi şi daune ireparabili”20.

La începutul anului 1908, conducerea Partidului Naţional Român din Sălaj, 
în frunte cu George Pop de Băseşti, se întruneşte la Şimleu Silvaniei şi dezbate o 
serie de probleme politice importante, printre care şi reorganizarea partidului. În 

17. S.J.A.N. Sălaj, fond Protopopiatul greco‑catolic Buciumi, dosar 26/1871‑1938, ff. 13‑14.
18. Vezi Gazeta de Duminecă, nr. 43, 3 noiembrie 1907, pp 1‑6.
19. S.J.A.N. Sălaj, fond Protopopiatul greco‑catolic Buciumi, dosar 26/1871‑1938, f. 15.
20. Ibidem, f. 16
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urma acestei întruniri, fruntaşul politic sălăjean Andrei Cosma trimitea protopo‑
pului Vasile L. Pop, pe data de 18 februarie 1918, următoarea circulară: „Aflându‑
ne în pragul organizării partidului nostru naţional, ne‑am întrunit într‑o conferinţă 
intimă la Şimleu, unde ne‑am consultat împreună cu veneratul preşedinte al par‑
tidului, d. George Pop de Băseşti, asupra împărţirii comitatului nostru în scopul 
organizării.

Din planul alăturat vei afla, că şi M. Stimat D‑ta eşti destinat a lua parte ac‑
tivă în această operă şi anume a lua conducerea unei secţii din cercul electoral al 
D‑voastră.

Te rugăm deci cu insistinţă a primi această sarcină onorifică şi a ne înştiinţa în 
cel mai scurt timp posibil, precum şi a‑Ţi espune eventualele observări cu privire la 
planul de organizare alăturat – în vederea unei întruniri comune, care să va convoca 
la Şimleu în cel mai scurt timp21.

În Proiectul de organizare al PNR Sălaj, organizaţia judeţeană era împărţită 
în cercuri electorale: Zalău, Şimleu, Tăşnad, Cehu Silvaniei şi Dioşod, structură 
după care au fost aleşi şi delegaţii sălăjeni la Adunarea Naţională de la Alba Iulia din 
1 Decembrie 1918.

La rândul lui, fiecare cerc avea mai multe secţii. De exemplu, cercul Zalău era 
împărţit în următoarele secţii: Zalău, Buciumi, Cizer şi Bănişor. Secţia Buciumi 
avea în componenţă satele Buciumi, Sângeorgiu de Meseş, Răstolţul Mare, 
Răstolţul Deşert, Bodia, Agrij, Bozna, Ciumărna, Unguraş (Românaşi), Stâna, 
Vaşcapău, Păuşa şi Treznea. În funcţia de organizator al secţiei a fost desemnat pro‑
topopul Vasile L. Pop.

Conform proiectului de reorganizare, organizatorii secţiilor din cadrul cer‑
curilor electorale făceau parte din Comitetul central judeţean al PNR. Totodată, 
din cadrul Comitetului judeţean urma să fie ales un Comitet executiv, cu sediul la 
Şimleu Silvaniei22.

În toamna anului 1908, conducerea alianţei naţionalităţilor şi a partidelor de 
opoziţie din cadrul Parlamentului de la Budapesta a luat decizia de a organiza o 
serie de adunări de protest, în ziua de 1 noiembrie, pentru introducerea votului 
universal.

În acest context, pe data de 28 octombrie 1908, preşedintele PNR, George 
Pop de Băseşti, trimite o circulară fruntaşilor politici sălăjeni, printre care se nu‑
măra, la loc de cinste, şi protopopul Vasile L. Pop. Îi înştiinţează asupra deciziilor 
luate de conducerea alianţei naţionalităţilor, subliniind că adunările de protest se 
vor organiza „în contra votului pluralu şi pentru votulu universalu, votare secretă 
şi votare în comune”. La nivelul comitatului (judeţului) Sălaj urmau a fi organizate 
adunări de protest în cele cinci cercuri electorale23.

21. Ibidem, f. 17.
22. Ibidem, f. 20.
23. Ibidem, f. 18.
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În anul 1909, fruntaşul naţional‑român Andrei Cosma, în calitate de dele‑
gat al despărţământului Şimleu al Astrei, a constituit despărţământul Buciumi al 
Astrei, care până la acea dată aparţinea de Şimleu24. În funcţia de director al noului 
despărţământ a fost ales protopopul Vasile L. Pop, iar în comitetul de conduce‑
re au fost aleşi S. Mărincaş, I. Puşcaş, Ioil Ghiuruţan, preot ortodox în Unguraş 
(Românaşi), M. Moldovan, I. Maxim, dr. I Bozac şi I. Cucu25.

Pe data de 14 februarie 1910, protopopul Vasile L. Pop trimitea o circulară 
tuturor preoţilor din tract, prin care îi anunţa că Parlamentul de la Budapesta a 
„ajurnat” (demisionat) şi că în curând vor fi organizate noi alegeri parlamentare. El 
le atrage atenţia asupra însemnătăţii deosebite pe care o aveau aceste alegeri pentru 
români, de a‑şi trimite proprii reprezentanţi în parlament, şi le cere să facă toate 
eforturile pentru ca românii să nu‑şi mai dea votul la străini: „Ni se impune, la 
aceste alegeri de mare însemnătate pentru desvoltarea ulterioară a politicei din tiară 
să ne afle deplin organizaţi şi ca astfel se ni putem afirma în deplină măsură în in‑
teresul prosperării noastre naţionale. Numai făcând astfel putem spera, că coroana 
şi guvernul vor lua în samă ţînuta noastră politică, vor ţînea cont de justele noastre 
dorinţe şi drepturi, şi vor fi respectate mai mult ca în trecut şi prezent, care pentru 
noi e numai o epocă de nedreptăţire şi prigoniri”.

În continuare, le transmite hotărârile adoptate de fruntaşii PNR Sălaj, în 
consfătuirea pe care au avut‑o pe tema alegerilor, care prevedeau o serie de acţiuni 
electorale. Astfel, în prima duminică după primirea circularei, preoţii aveau sarci‑
na de a convoca credincioşii în adunare poporală, în cadrul căreia să le vorbească 
despre semnificaţia votului universal, „limba catehizării şi deşteptând pre poporul 
alegător, că oricine ar veni străin spre ai cere votul, la nime să nu să angajeze, ci 
numai la un bărbat român pre care în unire noi îl vom candida”. Subliniază faptul 
că provocările erau multe şi grele, dar de aceste alegeri depindea soarta români‑
lor pe viitor şi reprezentarea pe care o vor avea în Parlamentul de la Budapesta: 
„Poverile‑s multe şi greutăţi destule ne apasă, căci cu votul nostru am ales străini 
de deputaţi lăcomind la mituiri cu bani şi beuturi şi aşia ni‑am adus sărăcie pre 
cap. Trebue spus la popor, că legile le aduc deputaţii şi dacă noi nu avem deputaţi 
români în număr de samă în dietă suferim în greu nedreptăţiri şi prigoniri. Trebue 
esplicate toate relele şi luminat pre popor, ca să ţînă la steagul românesc desfăşurat 
de fruntaşii noştri spre apărarea intereselor noastre naţionale.

Trebue arătându‑i, că atătea legi facia cu nimicirea şcoalelor şi instituţiunilor 
noastre n‑ar fi fost aduse, dacă avem un număr recent de deputaţi români, cari să le 
apere, şi să nu uite poporul că până şi a ne ruga rumâneşte şi a fi caterizaţi pruncii 
noştri opriţi fiind ce să va alege de capul nostru, dacă nu ne vom deştepta de a ne da 
votul la străini cari bine nu ne vreu?”

24. Gazeta de Duminică, nr. 18, 3 mai 1909, p. 6.
25. Idem, nr. 19, 10 mai 1909, p. 6.
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În adunarea poporală preconizată, toţi preoţii aveau obligaţia de a încheia 
proces verbal şi să treacă la „rezoluţiuni” că adunarea cerea votul universal, „se‑
cret şi după comune nelegat de nici o altă condiţiune, decât că cel ce e cetăţian şi a 
împlinit 24 ani şi e nepedepsit să aibă drept la vot şi dacă e analfabet şi nu ştie un‑
gureşte”. De asemenea, să ceară ca de limba de catehizare a copiilor dispunea li‑
ber autoritatea bisericească, „neputând fi acea alta decât limba maternă a elevilor”.

Referitor la alegătorii din comune, cerea preoţilor să fie organizaţi în sub‑
cercuri electorale, compuse din patru‑șase bărbaţi „de încredere”, în fruntea că‑
rora preotul să‑şi asume conducerea organizaţiei locale.

Preoţii aveau sarcina de a obţine listele cu alegătorii români care aveau drept 
de vot, informându‑se „cu tact” de la notar sau judele comunal, adică de la cei 
care întocmeau listele electorale.

Îi anunţă că pentru data de 26 februarie 1910 se preconiza organizarea unei 
mari adunări electorale la Buciumi, unde urma să participe şi să conferenţieze 
Gheorghe Pop de Oarţa, pe care protopopul Vasile L. Pop îl vedea drept cel mai 
bun candidat al românilor din cercul electoral al Zalăului. Totodată, le cere să 
participe la respectiva adunare, însoţiţi de câţiva „bărbaţi de încredere” din paro‑
hiile lor26.

În comitatul Sălaj, PNR preconiza a se prezenta la alegerile din anul 1910 
cu următorii candidaţi: Victor Deleu, avocat în Şimleu, pentru circumscripţia 
electorală Şimleu; George Pop de Oarţa, avocat în Zalău, pentru circumscrip‑
ţia electorală din acest oraş; Ioan Erdely, avocat în Budapesta, la Cehu; Ladislau 
Gyurco, avocat în Jibou, pentru circumscripţia Dioşod şi Grigore Pop, protopop 
în Unimăt, pentru circumscripţia Tăşnad27.

În cele din urmă s‑a optat pentru participarea a doar doi candidaţi şi anume 
Victor Deleu, la Şimleu şi Ioan Erdely, la Cehu28.

Alegerile au avut loc pe data de 1 iunie 1910, dar datorită politicii de teroare 
fizică şi psihică pe care autorităţile de la Budapesta a dus‑o faţă de români, PNR nu 
a obţinut nici un mandat de parlamentar.

În toamna anului 1911, conducerea PNR Sălaj a hotărât să organizeze, la 
Şimleu Silvaniei, în ziua de 8 noiembrie, o mare adunare poporală de protest îm‑
potriva proiectelor militare ale guvernului. Totodată, se cerea introducerea votului 
universal. În acest sens, pe data de 4 octombrie 1911, protopopul Vasile L. Pop, în 
calitate de preşedinte al Comitetului de organizare din zona Meseşului, aduce la 
cunoştinţă preoţilor din tractul pe care îl conducea ordinea de zi a adunării şi locaţia 
unde va avea loc adunarea, respectiv piaţa din faţa hotelului „Naţional” din Şimleu 
Silvaniei29.

26. S.J.A.N. Sălaj, fond Protopopiatul greco‑catolic Buciumi, dosar 26/1871‑1938, ff. 28‑29.
27. Gazeta de Duminecă, nr. 13 din 10 aprilie 1910
28. Idem, nr. 14 din 17 aprilie 1910.
29. S.J.A.N. Sălaj, fond Protopopiatul greco‑catolic Buciumi, dosar 26/1871‑1938, ff. 35‑36.
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În anul 1912, pe data de 7 mai, „clerul şi inteliginţia din Gherla” trimite o 
adresă protopopilor greco‑catolici din dieceză, prin care face cunoscut faptul că în 
ziua a patra de Rusalii s‑a plănuit un mare miting de protest la Alba Iulia. Se pro‑
testa împotriva planului „de a rumpe parohii, din provincia metropolitană de Alba 
Iulia şi Făgăraş, constituită prin bulle papali şi inarticulată în legile ţării adnescân‑
du‑le unei alte dieceze”. Se sublinia că pentru buna desfăşurare a „meetingului 
convocat”, „ceea ce este de însămnătate istorică şi vitală pentru biserica noastră, se 
cere ca noi preoţii încă să mergem mână în mână cu inteliginţia noastră laică, care 
a convocat meetingul făcând tot posibilul între marginile legii – de a fi reprezentaţi 
atât clerul cât şi poporul într‑un număr cât se poate mai impunător”30.

Protopopul Vasile L. Pop a trimis, la rândul său, un ordin circular preoţilor 
din protopopiatul Almaş, cerându‑le să participe la adunarea de protest de la Alba 
Iulia, împotriva înfiinţării episcopiei maghiare de Hajdudorog. El subliniază că mi‑
tingul trebuia să fie „un manifest prin care să impunem căci e vorba de viaţa noastră 
bisericească şi naţională şi astfel a nu lua parte la adunarea aceasta şi a fi nepăsători 
de acest manifest dătorit bisericei şi neamului nostru ar însemna a suferi ca vrăş‑
maşii să ne zdrobească”31.  

Adunarea a avut loc pe data de 29 mai 1912, la ea participând peste 20.000 de 
persoane. Printre ei s‑a aflat şi protopopul Vasile L. Pop, alături de cantorul Ilie Puie 
şi viitorul curator Ioan Cuc din parohia Sângeorgiu de Meseş. 

Din ordinea de zi reiese că evenimentul a început la ora 8 dimineaţa cu oficie‑
rea Sfintei Liturghii în biserica din Maieri, iar în chioşcul şi promenada oraşului au 
avut loc două şedinţe. Între cele două şedinţe a fost ridicat un parastas în memoria 
episcopului Atanasie, în cimitirul de la biserica din Maieri, urmat de o „predică 
ocazională”32.

În vara anului 1914 izbucnea prima mare conflagraţie mondială, care a adus 
mare durere şi suferinţă, după cum observă şi protopopul Vasile L. Pop într‑un do‑
cument emoţionant. Astfel, într‑o circulară datată 16 august 1914, el descrie atmo‑
sfera mobilizării tinerilor în armata austro‑ungară şi momentul dureros al despărţi‑
rii de familie: „În viaţa mea numai estimp mi s‑a dat să văd o mobilizare, şi privind 
peste piaţul (piaţa – n.n.) din Buciumi la scenele despărţirii celor mobilizaţi, când 
am văzut şi auzit lamentările (plânsul şi vaietele – n.n.) mamelor şi pruncilor şi a 
unei femei, sculate de pe patul naşterii spre a‑şi petrece bărbatul, şi cum văzând‑o 
încunjurată de copii goi şi gata a alerga să se arunce în fântână de necăjită, zdrobit 
sufleteşte şi înfiorat abia am aflat cuvinte să le pot mângâia”. 

În acest context, el face apel la elita locală, la preoţii şi învăţătorii din tract, 
pentru a se implica cu toată puterea şi priceperea în viaţa comunităţilor locale: „În 
aceste momente de grea cumpănă preoţii şi învăţătorii trebue să ştiu fi la culmea 

30. S.J.A.N. Sălaj, fond Parohia greco‑catolică Bobota, dosar 1, f. 6. 
31. Ioan Tomole, op. cit., pp. 124‑125.
32. Arhiva MJIAZ, fond Parohia greco‑catolică Buciumi.
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dătoriei în a alina durerile şi lipsele familiilor remase lipsite, – cei ce am remas acasă 
trebue să ne mobilizăm şi noi şi să desfăşurăm o acţiune umanitară vrednică de 
rolul ce avem pentru popor, – trebue să apărăm de lipsuri şi foame pe acei a căror 
părinţi, soţi şi fraţi patria i‑au chiemat sub steag”.

El îi roagă pe proprietarii de căruţe şi pluguri să‑i ajute, să „clăcuiască” gratuit 
la săraci, pentru a‑şi aduna „biata recoltă” şi pentru însămânţările din acea toamnă. 
Dădea, în acest sens, exemplul fraţilor români din vechiul Regat, care în timpul 
războaielor balcanice „s‑au mobilizat ca economia să nu sufere şi cei remaşi lipsiţi 
să fie ajutaţi”. 

Inspectoratul şcolar regesc cerea învăţătorilor să‑i adune pe copiii celor plecaţi 
pe front la şcoală, peste zi. Scopul era „ca mamele lor libere de îngrijirea lor să‑şi 
poată vedea de lucrul câmpului”.

Vasile L. Pop mergea mai departe cu ideea şi cerea învăţătorilor ca oriunde 
„ar afla prunci flămânzi să colecteze milă de la popor pentru ei dacă mamele se vor 
învoi să deschidem aceste azile de copii – în care respect şi trebue îndemnate”. Deşi 
a fost un an secetos şi toată lumea suferea din cauza războiului, îi îndeamnă să dea 
„şi din pucin la cei lipsiţi”33.

În toamna anului 1918, anarhia revoluţionară adusă de soldaţii întorşi de pe 
frontul rusesc, inoculaţi cu virusul bolşevismului, au devastat „casa comunală”, 
după cum raporta pe data de 2 februarie 1922, notarul cercual Ioan Opriş, fostul 
comandant al Gărzii naţionale din Buciumi. 

În acele momente istorice cruciale pentru naţiunea română, protopopul 
Vasile L. Pop a îndeplinit un rol foarte important. El a fost organizatorul consiliilor 
şi gărzilor naţionale române din localităţile protopopiatului Almaş, în fruntea că‑
ruia se afla. De asemenea, a coordonat alegerile de reprezentanţi la Marea Adunare 
Naţională de la Alba Iulia, în calitatea sa de director al despărţământului Buciumi 
al Astrei. 

La marele praznic naţional de la Alba Iulia a participat şi protopopul Vasile L. 
Pop, în calitate de reprezentant de drept al clerului, după cum reiese şi din raportul 
amintit mai sus: „La adunarea de la Alba Iulia au fost părintele protopop Pop Vasile 
şi la îndemnarea sa, 4 oameni, ţărani din comună”34. 

Pe versoul programului adunării de la Alba Iulia protopopul Vasile Pop din 
Sângeorgiul de Meseş, în însemnarea pe care o face, fără să o dateze, în afară de 
delegaţii din Buciumi arată că din Sângeorgiu de Meseş au participat „…Vasiliu L. 
Pop, protopop Sângeorgiul de Meseş cu tieranii Ilie Puie, cantor, Vasile Negrean 
(a) spoielarului, Niculau Puie a uteştilor….”35.

33. S.J.A.N. Sălaj, fond Protopopiatul greco‑catolic Buciumi, dosar, 60/1896‑1937, f. 35.
34. Paul Abrudan, Documente inedite privind participarea sălăjenilor la revoluţia din 1918 
şi Unirea Transilvaniei cu România, în Acta Mvsei Porolissensis, V, Zalău, 1981, p. 501.
35. Ioan Tomole, op. cit., pp. 241‑242.
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Despre participarea la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, protopopul 
Vasile L. Pop spunea următoarele: „Cu provocare la scrisoarea de sub numărul 
5754/1918, cu reverinţă raportez că, deşi am primit‑o târziu, dar orientat fiind din 
ziaristică, cu dragoste am alergat şi eu la Adunarea Naţională din 1 Decembrie de la 
Alba Iulia împreună cu ginerele meu, on. Cornel Oţiel din Buciumi, ducând ambii 
din parohiile noastre şi mai mulţi ţărani spre a se însufleţi de impozanta manifesta‑
re a unirii românilor, şi s‑au întors învioraţi sufleteşte împreună cu noi”36.

În ziua se 24 ianuarie 1919, locuitorii satului Sângeorgiu de Meseş, în frunte 
cu protopopul Vasile L. Pop, fac o primire călduroasă armatei române, care a venit 
în ajutorul fraţilor români din Ardeal. A trecut pe aici Batalionul 3, Regimentul 
Putna nr. 10, sub comanda maiorului Rădulescu Darie din Focşani şi Regimentul 
6 Tecuci nr. 24, care aduc linişte în sufletul poporului din zona Meseşului37.

După realizarea statului naţional unitar român, pe data de 17 iulie 1919, pre‑
fectul judeţului Sălaj, Gheorghe Pop de Oarţa, trimite protopopului Vasile L. Pop o 
circulară, prin care îl anunţă că l‑a numit în Comitetul administrativ judeţean: „Pe 
baza Decretului Nro II Art 6 Comitetul administrativ având să funcţioneze con‑
form normelor existente de membri aceluia comitet numesc cu ziua de 1 August 
1919 pe Dnii Dr. Mihaiu Pop avocat în Cehul‑Silvaniei, Joel Ghiuruţan protopop 
în Unguraş, Dr. Alexandru Gheţie vicar episcopesc în Şimleul‑Silvaniei, Alexandru 
Nemeş proprietar în Gălpâia, Dr. Coriolan Şteer avocat în Tăşnad, Emeric Pécky 
proprietar în Jibou, Ştefan Török proprietar în Zalău, Dr. George Kaizler proprie‑
tar în Zalău, George Filep proprietar în Santău şi Vasiliu Pop protopop Sângeorgiu.

Rog pe numiţii dni se binevoiască în fieştecare lună începând cu 1 August 
1919 tot a doua Joi la şedinţele comitetului administrativ care vor avea loc în sala 
festivă cea mică a judeţului nostru începutul la 10 oare a.m. a se prezenta. Prima 
şedinţă va fi la 14 aug. st.n. a.c.

Rog aviz dacă Dnii numiţi nu ar primi numirea cel mult până în August a.c. 
se‑mi comunice punctul lor de vedere. Pe toţi domnii îi rog se binevoiască a parti‑
cipa la şedinţele comitetului administrativ, ţinând în vedere binele şi scopul comun 
care avem se‑l urmărim în judeţul nostru.

Domnii cari vor fi împiedecaţi la participarea şedinţelor sunt rugaţi a‑şi scuza 
absenţia”38.

Pe data de 29 iulie 1919 se convoacă, pentru prima dată şi de fapt şi ultima, 
Marele Sfat Naţional, organul legislativ provizoriu al Transilvaniei. Profitând de 
faptul că la Sibiu erau prezenţi membri Marelui Sfat Naţional, care în acelaşi timp 
erau şi fruntaşii PNR din Transilvania, în perioada 9‑10 august 1919 a avut loc şi o 

36. Cornel Grad, Doru E. Goron, 1918/1919. Contribuţii sălăjene la Marea Unire, 
Editura Limes, Zalău, 2000, p. 107.
37. Nicolae Ştirb, Comuna Buciumi – vatră de istorie românească, Editura Caiete 
Silvane, Zalău, 2009, p. 100.
38. S.J.A.N. Sălaj, fond Protopopiatul greco‑catolic Buciumi, dosar 17/1866‑1928, f. 
179.
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Conferinţă a partidului, în cadrul căreia marele om politic sălăjean, Iuliu Maniu, a 
fost ales în funcţia de preşedinte. De asemenea, au fost adoptate mai multe hotărâri 
în ceea ce priveşte reorganizarea partidului, având în vedere că primele alegeri par‑
lamentare de după Marea Unire băteau la uşă39.

Reîntorşi de la Sibiu, fruntaşii politici sălăjeni se întrunesc la Zalău, pe data 
de 25 august 1919. Conform hotărârilor adoptate la Sibiu, s‑a trecut la reorganiza‑
rea filialei PNR. La adunare au participat intelectuali şi ţărani sălăjeni. Preşedinte 
al adunării a fost ales dr. Alexandru Gheţie, vicarul Silvaniei, iar revizor notar, dr. 
Alexandru Aciu. Au fost propuşi şi candidaţii PNR pentru alegerile generale care 
urmau să aibă loc40. De asemenea, au fost aleşi fruntaşii politici care urmau să se 
ocupe de reorganizarea partidului, în toate circumscripţiile electorale ale judeţu‑
lui Sălaj. Astfel, pentru circumscripţia electorală Zalău, preşedinte al Comitetului 
PNR a fost ales protopopul Vasile L. Pop, iar ca membri în comitet au fost aleşi Ioil 
Ghiuruţan, protopop în Unguraş (azi Românaşi) şi Dr. Augustin Pintea din Zalău. 
Pentru alegerea senatorilor, în circumscripţia Zalău‑Crasna, au fost aleşi Graţian 
Flonta, Vasile L. Pop şi Aurel Petruca.

 În urma acestor alegeri, vicarul Alexandru Gheţie, preşedintele organizaţiei 
PNR Sălaj, şi Alexandru Aciu, secretar, trimit o circulară protopopului Vasile L. 
Pop, în care îi cer ca de urgenţă să dispună, împreună cu comitetul ales, reorga‑
nizarea partidului în fiecare comună a circumscripţiei Zalău, unde să fie ales un 
preşedinte al organizaţiei locale şi doi membri de încredere, dacă era posibil ţărani, 
un secretar şi un casier. 

Toate demersurile întreprinse trebuiau raportate Comitetului central jude‑
ţean al PNR Sălaj, care îşi avea reşedinţa la Şimleu Silvaniei.

La final, Alexandru Gheţie subliniază importanţa procesului de reorganizare 
a partidului, în vederea participării la alegerile parlamentare: „Considerând impor‑
tanţa înfăptuirii unităţii noastre naţionale, e de datorinţă sfântă a fiecărui cetăţean 
să ţină la esistenţa şi tăria neamului său, să lucre din toate puterile date de Dzeu, ca 
lăsând la o parte orice afacere, orice supărare sau ambiţiune nesatisfăcută, să înfăp‑
tuescă în popor şi în conducătorii săi aceia strânsă legătură de încredere în folosul 
nostru şi spre a dovedi lumii vrednicia neamului român, ca să păşim unitari în toate 
acţiunile noastre politice”41.

Pe data de 30 august 1919, în calitate de preşedinte al Comitetului PNR din 
circumscripţia Zalău, protopopul Vasile L. Pop trimite o circulară tuturor preoţilor, 

39. Vezi, pe larg, Marin Pop, Viaţă politică în România interbelică (1919‑1938). 
Activitatea Partidului Naţional şi Naţional Ţărănesc din Ardeal şi Banat, Editura 
Mega, Cluj‑Napoca, 2014, pp. 22‑28. 
40. S.J.A.N. Sălaj, fond Prefectura judeţului Sălaj. Prefect‑administrative, dosar 
1206/1919, f. 2.
41. S.J.A.N. Sălaj, fond Protopopiatul greco‑catolic Buciumi, dosar 26/1871‑1938, f. 40. 

42. Ibidem, f. 39. 
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prin care îi anunţa asupra hotărârilor luate în adunarea de la Zalău. Printre altele, se 
preconiza reorganizarea partidului „de sus până jos”, la nivel de organizaţii locale. 
În acest sens, cerea preoţilor ca în prima zi de sărbătoare să organizeze adunări ge‑
nerale cu credincioşii, cărora să li se transmită să se înscrie cât mai mulţi sub steagul 
PNR. Cu această ocazie să fie ales un preşedinte al organizaţiei locale şi doi membri 
„de încredere”42.

La Sângeorgiu de Meseş adunarea generală de reorganizare a PNR a avut loc 
pe data de 28 septembrie 1919. Cu această ocazie a fost ales Comitetul de conduce‑
re al PNR şi s‑au înscris în partid nu mai puţin de 52 noi membri, ceea ce pentru 
un sat ca Sângeorgiu reprezenta aproape toţi bărbaţii peste 24 de ani. 

Lucrările adunării au fost deschise de protopopul Vasile L. Pop, care a subli‑
niat „activitatea frumoasă a acestui partid din trecut pentru desrobirea poporului 
românesc care activitate e chezăşie că cu acelaşi devotament va lucra şi în viitor, ca 
tiara să se aşeze şi consolideze pe temelii vecinice, stăruind ca poporul să se grupeze 
sub steagul acestui partid”. Propune, apoi, ca adunarea să aleagă un comitet de con‑
ducere al organizaţiei locale. În urma votării a fost aleasă următoarea conducere: 
protopopul Vasile L. Pop – preşedinte; Ilie Puie şi Nicolae Puie – membri; învăţă‑
torul Gregoriu Dobocan – secretar; Ion Lucaciu – casier43.

Pe data de 16 septembrie 1919, subprefectul judeţului Sălaj, Octavian Felecan, 
trimite o adresă protopopului Vasile L. Pop, prin care îi aduce la cunoştinţă că a fost 
numit membru în Biroul electoral central judeţean. Îl roagă să primească această 
sarcină pentru „a putea duce la îndeplinire marea operă electorală pentru fericirea 
tuturor cetăţenilor patriei noastre”. Totodată, îl informează că prima şedinţă a bi‑
roului urma să aibă loc în ziua de 22 septembrie 1919, în sala festivă a Prefecturii 
din Zalău44.

Revizorul şcolar (inspector general) al judeţului Sălaj, Ioan Mango trimitea 
protopopului Vasile L. Pop, pe data de 15 august 1920, o adresă prin care îi aduce 
la cunoştinţă că Mitropolia greco‑catolică din Blaj l‑a delegat ca membru în Sfatul 
şcolar al judeţului Sălaj. Îl roagă să participe regulat la şedinţe şi să contribuie cu 
„preţiosul” său concurs „la promovarea învăţământului poporal”45.

Pe data de 18 martie 1921, subprefectul judeţului Sălaj, Octavian Felecan, 
trimite protopopului Vasile L. Pop o adresă, prin care îl înştiinţează că Direcţiunea 
Ţinuturilor Alipite şi Unificării Administrative din cadrul Ministerului de Interne 
a trimis Proiectul pentru o nouă împărţire administrativă a ţării în judeţe, însoţit 
şi de o hartă. Îl invită ca „necondiţionat” să ia parte la şedinţa din 31 martie 1921, 
ora 10, în sala festivă a Prefecturii, în cadrul căreia urma „să se studieze amănunţit 
în ceiace priveşte circulaţiunea şi interesele economice a populaţiunei şi a admi‑

43. Ibidem, f. 42.
44. Ibidem, f. 41.
45. Idem, dosar 60/1896‑1937, f. 41
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nistraţiei” din judeţul Sălaj, conform noii împărţiri în plase „şi pentru a putea face 
propunerea noastră care să prezinte toate garanţiile”46.

Pentru activitatea deosebită depusă atât pe tărâm religios, cât şi pentru reali‑
zarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, protopopul Vasile L. Pop a fost decorat 
cu ordinul „Răsplata muncii pentru biserică cl.I”, primită cu brevetul nr. 1136 şi 
decretul 2856 din 30 iunie 192347.

Fiind grav bolnav, după 46 ani de activitate în slujba bisericii şi neamului său 
românesc, protopopul Vasile L. Pop înaintează, pe data de 10 decembrie 1929, o 
cerere Mitropoliei greco‑catolice din Blaj, cerând să i se aprobe pensionarea.

Pe data de 17 decembrie, mitropolitul Blajului, Vasile Suciu, îi scrie protopo‑
pului Vasile L. Pop, anunţându‑l că i s‑a aprobat cererea de pensionare şi îi aduce 
mulţumiri pentru activitatea deosebită pe care a desfăşurat‑o în întreaga sa carie‑
ră: „Luând Noi în părintească considerare vârsta Preaonorat Frăţiei Tale, morbul 
îndelungat şi greu ce Te apasă, cum şi activitatea desvoltată cu zel neobosit în 46 
ani de preoţie şi 33 ani ca şef districtual, î‑Ţi împlinim cererea cu Nr. 479 din 10 
Decembrie 1929, absolvindu‑Te prin aceasta cu 1 ianuarie 1930 de oficiul de paroh 
al Sângeorgiului de Meseş şi protopop al Almaşului.

Pentru serviciile preţioase făcute sfintei biserici cu prudinţă, cu zel, cu corec‑
titudine şi abnegaţie î‑Ţi esprimăm recunoştinţă şi mulţumita noastră”48.

În aceeaşi zi, mitropolitul îl anunţa şi pe preotul din Buciumi, Cornel Oţiel, 
ginerele protopopului Vasile L. Pop, despre retragerea din oficiu şi îl numeşte ca 
protopop interimar al tractului Almaş49.

Din păcate, la scurt timp după pensionare, în ziua de 27 ianuarie 1930, proto‑
popul Vasile L. Pop trece la cele veşnice, preoţii din tract fiind anunţaţi, în aceeaşi 
zi, de către ginerele său şi nou protopop, Cornel Oţiel. Îi anunţă că înmormântarea 
urma să aibă loc în ziua de 30 ianuarie 1930 şi îi invita să participe la tristul eveni‑
ment, aducându‑şi cu ei şi odăjdiile negre. De asemenea, îi ruga să tragă clopotele 
în parohiile lor până la înmormântare, iar în ziua înmormântării să facă o liturghie 
de dimineaţă şi un parastas în memoria „neuitatului nostru şef tractual”50.

Pleca în eternitate încă o mare personalitate sălăjeană din generaţia Marii 
Uniri, care a muncit nu mai puţin de 46 de ani în slujba bisericii şi neamului 
românesc.

Caiete Silvane, Nr. 158/ martie 2018

46. Idem, dosar 17/1866‑1928, f. 185.
47. Idem, dosar 60/1896‑1937, f. 47.
48. Ibidem, f. 49.
49. Ibidem, f. 48.
50. Ibidem, f. 52
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MoneL saBou        
Sportul Sălăjean

Editorial. Din răutate şi orgolii ne 
pierdem oamenii valoroşi

Judecăm şi uităm prea uşor, iar acest lucru ne face 
să pierdem oamenii valoroşi de lângă noi. Trăim într‑o 
lume din ce în ce mai rea şi totul se face în contradicţie.

Autorităţile alocă foarte mulţi bani bisericilor, dar 
uită să facă ceva şi pentru oamenii aflaţi în suferinţă, în 
nevoi, sau care traversează perioade dificile. Dăm bani la 
biserici dar nu facem ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la 
noi. Noi oamenii arătăm oarecum toţi la fel, dar fiecare 
om este diferit în felul lui. Fiecare om are problemele lui. 
Viaţa fiecărui om are suişuri şi coborâşuri şi fiecare om 
face fapte bune sau mai puţin bune.

Din păcate noi oamenii ne judecăm mereu semenii 
în loc să întindem un braţ atunci când unul dintre noi 
cade în deznădejde.  Unde vreau să ajung? Foarte simplu, 
la un om de valoare care din păcate nu îşi mai exercită 

profesia de mai bine de zece ani, iar acest lucru se simte din ce în ce mai mult în 
performanţele sportive ale atletismului sălăjean.

De ce m‑am gândit să scriu acum? Din mai multe motive, iar unul dintre ele 
este acela că tocmai am scris în urmă cu o săptămâna despre rezultatele modeste ale 
atleţilor sălăjeni la campionatele naţionale de cros rezervate copiilor şi juniorilor.

Oamenii de sport din judeţ l‑au uitat mult prea repede pe antrenorul Petre 
Seutea. Întâmplător sau nu, Seutea a fost şi antrenorul meu, iar dacă scriu aceste 
rânduri o fac în cunoştinţă de cauză.

Cu peste 100 de medalii naţionale şi internaţionale în palmares obţinute ca şi 
antrenor într‑o perioadă de timp relativ scurtă, tehnicianul zălăuan a dispărut din 
activitatea sportivă oarecum forţat. Omul a plătit pentru greşelile lui, dar a plătit 
prea dur erorile făcute la acea vreme şi, mai mult de atât, în momentul realizării 
declinului în care a intrat atletismul putea fi chemat înapoi.

Din păcate, orgoliile anumitor oameni, dar probabil şi încercarea de a îngropa 
această ramura de sport şi a încerca ridicarea altei discipline sportive, l‑au lăsat pe 
antrenorul Petre Seutea departe de fenomenul sportiv, iar el a ajuns asemeni mul‑
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tor altor tineri să‑şi caute o viaţă mai bună în afara graniţelor ţării. Chiar dacă a gre‑
şit omul merita o a doua şansă, iar omul trebuie ajutat când se află în deznădejde.

Din păcate noi ştim doar să judecăm şi să condamnăm oamenii pentru faptele 
lor. Acum când performanţele atletismului din Sălaj sunt departe de ceea ce au fost 
în urmă cu mai bine de zece ani, şi pentru că în curând (pe 28 aprilie) antrenorul 
Petre Seutea împlineşte 51 de ani, nu pot să nu mă întreb de ce nu încercăm să 
facem ceva pentru oamenii care pot aduce un plus de valoare.

Mă întreb de ce nu ştim să apreciem oamenii atunci când sunt în viaţă şi pot 
încă să demonstreze multe. Oare o să ajungem noi românii vreodată să apreciem 
adevărata valoare a omului şi să încercăm să‑l ajutăm atunci când greşeşte? Doar 
devenind mai buni cu semenii noştri vom reuşi să avem o viaţă mai bună.

24 ianuarie 2018



Paula Todoran, în elita 
atletismului românesc

 
Performanțele din 2017 ale celei mai bune sportive a județului Sălaj 

din ultimii ani i-au adus atletei de la Clubul Sportiv Municipal Zalău 
nu numai glorie și medalii internaționale, dar și recunoaștere din 

partea Federației Române de Atletism.

Federaţia Română de Atletism a organizat săptămâna trecută, după apariţia ul‑
timului nostru număr, „Gala Atletismului Românesc” eveniment găzduit în acest 
an de Hotelul Crowne Plaza din Bucureşti. Printre cei invitaţi să participe la acest 
eveniment, sportivi şi antrenori, s‑a regăsit şi sportiva numărul 1 a judeţului Sălaj, 
atleta Paula Claudia Todoran de la Clubul Sportiv Municipal Zalău – antrenor 
prof. Mirel Seişanu.

La ediţia din acest an a Galei Atletismului Românesc, oficialii Federaţiei au 
decis să întocmească un clasament al primelor cinci atlete şi unul a celor mai buni 
cinci atleţi pe anul 2017, iar separat au fost desemnaţi şi cei mai buni juniori ai ţării 
pentru anul competiţional 2017.

La masculin, aruncătorul de greutate Andrei Marius Gag a fost desemnat cel 
mai bun atlet al României graţie medaliei de bronz cucerite la Jocurile Mondiale 
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Universitare şi a accederii în finala de 12 a Campionatului Mondial de Atletism 
desfăşurat în luna august la Londra.Pe următoarele 4 poziţii s‑au poziţionat Alin 
Firfirică (aruncarea discului) locul 2 la Campionatul European sub 23 (CE U23) 
de ani tot locul 2 la Universiadă, Alexandru Nicolae Soare – locul 2 la Universiadă 
în proba de 10.000 de metri, Andrei Dorin Rusu – argint cu echipa de juniori la 
Campionatul Mondial de Alergare Montană şi medaliat cu aur, respectiv bronz în 
cadrul Campionatului European de juniori în cursele de 10.000 de metri şi 5.000 
de metri, Andreas Samuel Bucşă medaliat cu bronz în proba de lungime din cadrul 
Campionatului Mondial de sală rezervat categoriei de vârstă juniori 2.

În clasamentul feminin, prima poziţie a revenit săritoarei în lungime Alina 
Rotaru, campioană mondială universitară şi finalistă la Campionatele Mondiale de 
la Londra. Următoarele poziţii în topul feminin au fost ocupate de „triplusaltista” 
Elena Andreea Panţuroiu – aur la (CE U23), Bianca Denisa Răzor – semifinalistă 
la CM – 400 m, şi medaliată cu bronz la Universiadă la Ştafeta de 4×400 m şi 
400 m, Andrea Miklos argint la CE juniori 1 în proba de 400 m, respectiv Denisa 
Dragomir bronz la individual şi cu echipa de senioare la Campionatul Mondial de 
Alergare Montană.

Cel mai bun junior din România a fost desemnat Andrei Dorin Rusu, iar cea 
mai bună junioară Andrea Miklos. Au mai fost acordate premii speciale: diplomă 
pentru cel mai bun tehnician – Mihai Corucle (antrenorul Alinei Rotaru); cea mai 
implicată Asociaţie Judeţeană de Atletism – AJA Cluj; cel mai activ club sportiv 
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privat – Atletic Club Iacris; cel mai activ Club Sportiv – Clubul Sportiv al Armatei 
Steaua Bucureşti; management sportiv de calitate – Adela Alexe – Complexul 
Sportiv Naţional Snagov; iar cel pentru cel mai bun jurnalist sportiv, a fost premiat 
reporterul Agerpres, Teodora Oprea.

Pentru că nu se putea altfel, au fost recompensaţi cu trofee şi oameni din sfera 
politicului: Marius Alexandru Dunca, ministrul Tineretului şi Sportului implicat 
activ în susţinerea atletismului; Primarul sectorului 1 Bucureşti, Dan Tudorache şi 
primarul oraşului Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură, pentru implicare 
în susţinerea atletismului românesc, dar şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, 
reprezentat prin secretarul general George Boroi.

Federaţia Română de Atletism a recompensat toţi cei 23 de medaliaţi inter‑
naţionali ai anului atletic 2017, din toate probele acestui sport. Au primit diplome 
de onoare Ana Maria Nesteriuc, Sanda Belgyan, Camelia Gal – loc 3 cu ştafeta 
de 4×400 m la Universiadă, Alexia Hecico, Irina Bordeanu, Iulia Zudor – loc 1 
echipa de junioare CM Alergare Montană, Adrian Garcea, Peter Hermann – loc 
2 echipa jun CM Alergare Montană, Mutter Ingrid, Ilulia Găinariu – loc 3 echipă 
senioare CM Alergare Montană distanţe lungi, Roxana Bârcă, Cristina Simion, 
Paula Claudia Todoran, Claudia Prisecaru, Ancuţa Bobocel, Andreea Pîşcu – loc 
2 echipe senioare CE cros, Gabriel Bularda – loc 2 echipă juniori CM Alergare 
Montană, Gabriela Doroftei – loc 1 echipă junioare CM Alergare Montană, Marian 
Oprea – loc 3 CB triplusalt, Bogdan Tudor, Elena Pagu, Florentina Marin, Adrian 
Neagu‑ Masters.

Obiective îndrăzneţe şi pentru 2018

Pentru sportiva numărul 1 a Sălajului, performanţele măreţe din ultimii doi 
ani, participarea la Jocurile Olimpice şi Campionatul Mondial de la Londra, au 
impulsionat‑o şi îi dau putere de a spera în noi şi noi performanţe şi mai măreţe. 
Astfel, atleta de la CSM Zalău îşi propune să aibă o evoluţie cât mai bună la ur‑
mătoarele competiţii din 2018, respectiv Zurich Maraton Sevilla (25 februarie), 
Campionatul Mondial de Semimaraton  de  la Valencia – Spania (24 martie) şi 
Campionatul European de seniori de la Berlin (7 – 12 august).

24 ianuarie 2018
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Karateka Călin Marincaş i-a uluit 
pe americani!

Invitat să participe la Campionatele Naționale ale Statelor Unite ale 
Americii, multiplul campion Mondial şi European la karate tradiţional 

– sensei Călin Marincaș, a făcut senzație peste ocean și a primit invi‑
tații de a reveni pe tărâmul american și cu prilejul altor competiții de 

nivel înalt

Fără să exagerăm putem afirma faptul că sportivul şi antrenorul Călin Marincaş 
de la CS Seiko Zalău este unul dintre cei mai titraţi sportivi sălăjeni din ultimii ani.

Performanţele sale l‑au propulsat ani la rând în postura de sportivul numărul 
1 al judeţului Sălaj, iar acest lucru a venit firesc în urma unor rezultate deosebite.

Tot datorită rezultatelor obţinute, sportivul zălăuan a atras atenţia practican‑
ţilor de arte marţiale de peste ocean, astfel că talentatul sportiv a fost invitat să par‑
ticipe alături de alţi doi sportivi din România, Gabriel Ormenişan şi Mircea Popa, 
de către AAU – Amateur Athletic Union, prin sensei Mihai Apan care este de peste 
20 de ani membru AAU, la cel mai important concurs naţional din Statele Unite.

Organizatorii au dorit ca echipa din România să participe în competiţie alături 
de sportivii americani, iar la finalul întrecerilor cei trei „tricolori” au reuşit să intre 
în posesia medaliilor de bronz.

Imediat după competiţie, Călin Marincaş a declarat corespondentului nostru 
din Statele Unite.

„Concursul a fost frumos şi interesant datorită unor reguli diferite faţă de ceea 
ce suntem noi obişnuiţi. Competitori întâlniţi aici sunt foarte buni şi în acelaşi timp 
şi foarte tineri. Am văzut un nivel foarte bun la acest concurs. Vreau să remarc şi 
incredibila organizare. Totul s-a desfăşurat după programul stabilit dinainte şi afişat 
pe site-ul oficial. De asemenea pot să spun că am fost surprins de felul în care ne-au 
primit şi pot să spun că s-au bucurat că am venit să concurăm aici, la ei acasă. Am 
primit aprecieri din partea spectatorilor dar şi a concurenţilor care au fost plăcut im-
presionaţi de stilul meu de luptă puţin diferit faţă de cel practicat aici, peste ocean. 
Mă bucur că am reuşit să onorez invitaţia şi mai ales mă bucur şi pentru faptul că 
am reuşit să-mi întâlnesc verişorii, prieteni din Zalău şi inclusiv un ziarist sălăjean. 
M-am simţit bine aici, cei dragi mi-au arătat locuri superbe din Statele Unite, dar 
tot ce este frumos se termină repede aşa că acum mă voi întoarce acasă unde mă voi 
pregăti pentru Campionatele Europene ce vor avea loc în Serbia”,a declarat Călin 
Marincaş reporterului nostru din America.
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Vizibil obosit datorită timpului scurt petrecut peste ocean înainte de competi‑
ţie şi afectat de drum şi diferenţa de fus orar, Călin Marincaş nu a uitat de oamenii 
care i‑au fost şi îi sunt alături şi a ţinut să mulţumească şi prin intermediului zia‑
rului nostru sponsorilor săi: Boglar Champ prin Nemeti Gergely şi Group Metal 
Trading prin Nicolae Hodiş, sponsori care întotdeauna sunt alături de el şi îi asigu‑
ră prezenţa la competiţiile importante.

Sportivul zălăuan nu şi‑a uitat nici familia căreia a ţinut să‑i mulţumească 
pentru înţelegerea de a‑i înţelege pasiunea.

După o săptămână petrecută pe tărâm american, Călin Marincaş a pornit spre 
România, dar în puţinul timp petrecut aici a înţeles mai bine de ce sportivii ameri‑
cani domină atâtea şi atâtea competiţii.

7 iulie 2018
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danieL-victor săBăceaG

Caiete Silvane

Consideraţii despre trecerea 
instituţiilor juridice din Sălaj sub 

administraţie românească în 
anul 1919

În acţiunile concrete de preluare a instituţiilor de stat maghiare şi de orga‑
nizare a celor româneşti, un rol deosebit l‑au avut prefecţii judeţeni, numiţi de 
Consiliul Dirigent şi avocaţii români de pe aceste meleaguri, care şi‑au lăsat can‑
celariile şi veniturile mari pentru a intra în administraţie şi magistratură. Ei au fost 
cei care au organizat administraţia şi justiţia românească, desăvârşind astfel Unirea 
Românilor, în epoca premergătoare hotărârilor Conferinţei de Pace. Astfel că nu 
va fi nicio surpriză să‑i întâlnim implicaţi direct în impunerea justiţiei româneşti în 
Transilvania. Practic, procedura era aceeaşi la aproape toate instanţele, conducătorii 
fiind somaţi să depună jurământul de credinţă faţă de Regele Ferdinand I şi Statul 
Român, ori să predea conducerea.

În studiul de faţă ne propunem să evocăm câteva aspecte referitoare la trecerea 
instituţiilor juridice din Sălaj sub administraţie românească, lăsând „documentele 
să vorbească” şi, în acelaşi timp, să aducem în atenţia publicului numele avocaţi‑
lor implicaţi, dintre care amintim pe Dr. Gheorghe Pop, Dr. Vasile Gyurko, Dr. 
Alexandru Aciu, Dr. Coriolan Meseşian, Dr. Cornel Centea, Dr. Petru Vaida, ce se 
cuvine a fi rememoraţi cu respect şi recunoştinţă. 

Prin apelul „Către Naţiunea Română din Transilvania, Banat şi Ţara‑
Ungurească”, lansat după memorabila Adunare Naţională de la Alba Iulia din 
1 Decembrie 1918 de către Consiliul Dirigent, ca urmare a decretării Unirii cu 
Vechiul Regat, se anunţa că „pentru conducerea mai departe a afacerilor naţiu‑
nei, Adunarea Naţională a instituit un Mare Sfat Naţional, iar acesta, în ziua de 
2 Decembrie a.c. (19 Noiembrie) a ales pentru guvernarea provizorie a ţării un 
Consiliu Diriguitor”1. 

Astfel, în Consiliul Dirigent, ca şef la Resortul Justiţiei, a fost numit Dr. Aurel 
Lazăr, avocat în Oradea, iar ca secretar general al resortului a fost numit, în şedinţa 
Consiliului Dirigent din 5 februarie 1919, Dr. Alexandru Marta, care îşi va ocupa 
postul începând cu 1 martie2. Până atunci a funcţionat ca avocat, fiind apoi consilier 
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la Curtea de Apel din Seghedin. A fost un neînfricat luptător naţional, iar mai târziu 
a ajuns în funcțiile de primpreşedinte al Curţii de Apel Oradea şi al Curţii de Apel 
Timişoara. Dr. Ioan P. Papp, în lucrarea „Instaurarea justiţiei româneşti în Ardeal”, 
îi face un profil excepţional, considerând că el a avut rolul cel mai important în 
organizarea justiţiei româneşti din Transilvania3. 

În primul număr al Gazetei Oficiale, sub semnătura şefului de resort de la 
Codificare şi fost judecător la tribunalul Cluj, Dr. Emil Haţieganu, apărea un 
„Apel” prin care toţi funcţionarii români de la judecătorii, tribunale şi tablele regeş‑
ti, precum şi acei avocaţi, auditori militari, care voiesc a trece în serviciul justiţiei, 
erau invitaţi să se anunţe în scris, ori prin telefon, şefului resortului de justiţie, 
pentru a putea întocmi tabloul funcţionarilor români de la Justiţie4. 

Primul decret dat de Consiliul Dirigent Român din Sibiu în 24 ianuarie 1919 
se referea la „funcţionarea în mod provizoriu a serviciilor publice, aplicarea legilor, 
despre funcţionari şi întrebuinţarea limbilor”5. Acesta prevedea, în art. II, că toţi 
funcţionarii numiţi sau aleşi de orice categorie rămân în funcţiile lor. Din consi‑
deraţii de serviciu şi, îndeosebi, din punct de vedere a liniştii publice însă, orice 
funcţionar, judecător, notar public, poate fi pus în disponibilitate, eventual pensi‑
onat din oficiu. În art. III se prevedea că limba oficială în serviciile publice este cea 
română.

Pe baza acestui decret al Consiliului Dirigent, Resortul Justiţiei a dat, în cur‑
sul lunii februarie 1919, Ordonanţa nr. 121 referitoare la judecători, avocaţi şi notari pu-
blici6, prin care se spunea printre altele că organele judiciare, magistraţii, procurorii, 
avocaţii şi notarii publici etc. vor depune un nou jurământ oficios sau declaraţie 
solemnă de credinţă Regelui Ferdinand şi Statului Român. Acei care nu vor de‑
pune imediat jurământul ori declaraţia solemnă îşi vor pierde oficiul, precum şi 
dreptul la pensie, iar avocaţii, notarii publici etc. nu vor mai putea funcţiona în 
această calitate.

De asemenea, prin „Decretul nr. IV pentru statorirea unor denumiri româ‑
neşti în Administraţie şi Justiţie”7 din 7 februarie 1919, semnat de Iuliu Maniu, 
preşedintele Consiliului Dirigent şi şeful Resortului de Interne şi Dr. Aurel Lazăr, 
şeful Resortului de Justiţie, în scopul de a fixa în mod unitar unele denumiri în lim‑
ba română din legile şi normele de până acum, a decretat la art. 1 […] c) în justiţie: în 
loc de judecătoria cercuală (járásbiróság) judecătoria de ocol, cu indicarea reşedinţei puse 
la Nominativ; tribunalul se va indica, de asemenea, cu numirea reşedinţei în care se 
afla, d. e. tribunalul Cluj, tribunalul Bistriţa; în loc de tabla regească curtea de apel, în 
loc de curie, curtea de cassaţie şi justiţie, în loc de jude cercual judecător de ocol, în loc de 
jude la tabla resp. curie consilier la curtea de apel resp. cassaţie; judecătorii cu un nume 
colectiv se vor numi magistraţi (magistratura).

După adoptarea Ordonanţei 121, printr‑un Ordin circular din 8 februarie 
1919, semnat de Aurel Lazăr, adresat judecătorilor şefi, se explicitau prevederile 
Ordonanţei şi se dădeau îndrumări detaliate cu privire la procedura de urmat în 
procesul de preluare a judecătoriilor: „Vă rog ca fără amânare să convocaţi pe toţi 
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judecătorii, notarii şi funcţionarii subalterni ai judecătoriilor, în şedinţă veţi comu‑
nica celor prezenţi preluarea oficiului... Veţi accentua, în special de la început că 
scopul şi dorinţa Consiliului Dirigent sunt ca trecerea justiţiei sub imperiu român 
să se înfăptuiască pe lângă respectarea libertăţilor naţionale, fără orişice jignire a 
intereselor publicului ce caută ajutorul justiţiei şi fără deteriorarea decorului oficios 
şi a independenţei morale şi materiale a corpului judecătoresc, a funcţionarilor jus‑
tiţiei şi a corpului advocaţilor”8. 

Astfel, într‑o primă etapă, prin Ordonanţa 121, s‑a extins jurisdicţia statu‑
lui român asupra instanţelor judiciare din cele 15 judeţe cuprinse în circumscrip‑
ţia Curţilor de Apel Cluj şi Târgu Mureş, aflate în acel moment sub controlul 
Consiliului Dirigent. În urma campaniei armatei române din lunile aprilie – mai 
1919 au trecut sub autoritatea statului român şi judeţele Arad, Bihor, Sătmar, Sălaj 
şi Ugocia, iar prin Ordonanţa Resortului de Justiţie nr. 1200 din 18 iunie 1919, 
referitoare la forurile justiţiare din teritoriul nou eliberat, s‑a decis ca jurisdicţia Curţii de 
Apel Debreţin asupra teritoriului aparţinând Tribunalelor Sighetu Marmaţiei, Satu 
Mare şi Zalău şi jurisdicţia Curiei ungare, forul judiciar suprem din ţară, asupra 
tuturor teritoriilor amintite înceta. Tribunalele şi judecătoriile din judeţele menţio‑
nate se subordonau Curţii de Apel Oradea9. 

Prin decretul Consiliului Dirigent – Resortul Afacerilor Interne din 27 martie 
1919 şi semnat de dr. Iuliu Maniu – se arată că „se numeşte pe ziua de 1 aprilie 1919 
de prefect al judeţului Sălaj pe dl. dr. George Pop şi‑l investeşte cu toate puterile 
determinate de lege”10. Pentru a putea proceda la preluarea şi apoi la instalarea ad‑
ministraţiei româneşti în Sălaj, noul prefect a făcut propuneri de persoane care ar 
putea să ocupe posturi de conducere în noua administraţie. După cum rezultă din 
procesul‑verbal de preluare din 25 aprilie 1919 a Prefecturii judeţului Sălaj, aceas‑
ta a fost preluată de către prefectul dr. George Pop şi căpitanul Valeriu Vlaicu. În 
aceeaşi zi, era numit ca subprefect dr. Octavian Felecan, iar ca primpretor în plasa 
Cehu Silvaniei a fost numit dr. Alexandru Pop, care au şi depus jurământul de 
credinţă11. 

Pentru preluarea instanţelor din Sălaj a fost desemnat, conform documentelor 
studiate, prefectul judeţului Sălaj, dr. Gheorghe Pop. În data de 8 mai 1919, prefec‑
tul îl invita pe Medgyesy Géza, ca pe substitut (persoană care înlocuieşte temporar 
pe titularul unei funcţii – n.n.) preşedinte al tribunalului, să se prezinte în biroul său 
pentru depunerea jurământului12, după care prefectul raporta Resortului de Justiție 
din cadrul Consiliului Dirigent următoarele: „La Tribunalul din Zălau au depus 
jurământul Medgyesy Géza preşedinte de senat, judecătorii Gyenge Mihály, Dr. 
George Janovics, Dr. Szilágyi Lajos, Kőszeghi Géza, Dr. Horváth József, Kapeller 
Zoltán, notari la tribunal Dr. Bodor József şi Balta Zoltán; la judecătoria de ocol 
Benke János. Preşedintele tribunalului şi un jude sunt încă refugiaţi. Au depus 
jurământul la tribunal toţi oficianţii de manipulare şi toţi servitorii. Au denegat 
jurământul judecătorii de la tribunal Sebes Lajos, Csics Ákos şi de la judecătoria de 
ocol Unger Géza şi Dr. Sati János”. În acelaşi raport prefectul anunţa că „judecă‑
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toriile din provincie acum se organizează” şi că „Dr. Horváth József şi Kőszeghi 
Géza, judecători la tribunal sunt transferaţi la Cluj”13. 

Un alt raport al prefectului adresat Consiliului Dirigent la data de 9 mai 1919 
surprinde situaţia judeţului Sălaj şi propunerile de persoane care să ocupe posturi 
în administraţia judeţeană: „După preluarea puterei în judeţul Sălagiu cu dislocarea 
jandarmeriei am restabilit liniştea în judeţ. Inteligenţia noastră şi ţăranii deţinuţi sau 
încarceraţi mare parte s‑au reîntors la casele lor, însă câteva persoane remarcabile 
şi marcante până azi încă nu au sosit acasă. Această împrejurare e causa, că pe toa‑
te liniile pînă azi nu ne‑am putut organiza având a aştepta perioadă îndepărtată... 
Sunt câteva posturi […] pentru domnii internaţi”14. Astfel, referitor la instanţele 
din Sălaj, în acelaşi raport, prefectul îl propunea pe dr. Vasiliu Gyurko de conducă‑
tor judecător la Judecătoria Jibou, de jurisconsult judeţean îl propunea pe dr. Ioan 
Gheţe, avocat în Zalău, cu observarea că dacă Alexandru Ţiple, jude de tablă în 
Cluj, nu va fi transferat de preşedinte la Tribunalul din Zalău, ulterior îl va propu‑
ne de preşedinte pentru Tribunalul din Zalău. În acelaşi raport, prefectul afirma că 
„judecătorii de la Tribunal 4‑5 vor să depună jurământul, şi că şi ceilalţi se vor su‑
pune mai târziu”15 , iar separat propunea Resortului de Justiţie ca pentru posturile 
de conducători la judecătorii să fie numiţi: dr. Vasiliu Gyurko, avocat în Jibou, de 
conducător judecător la Judecătoria de ocol din plasă; dr. Ioan Ember, judecător în 
Cehu Silvaniei, de judecător conducător la Judecătoria de ocol din Cehu Silvaniei; 
dr. Virgil Mureşian, avocat, de judecător conducător la Judecătoria de ocol Tăşnad 
şi pe dr. Petru Vaida, avocat, de procuror pe lângă Tribunalul din Zalău”. La acelaşi 
raport erau anexate chestionarele domnilor Vasiliu Gyurko şi Petru Vaida16. 

Prin raportul înregistrat la nr. 80 – 1919 pref. trimis Consiliului Dirigent, 
Resortul Justiţie, prefectul Dr. Gheorghe Pop raporta: „La tribunalul şi judecă‑
toria din Zălau, afară de patru juzi, nu sunt aplicaţi să depună jurământul ci nu‑
mai declaraţia următoare. Rog aviz telegrafic, ce ţinută să ocup faţă de ei!?”17 Şeful 
Resortului de Justiţie, Dr. Aurel Lazăr îi răspundea categoric din Oradea printr‑o 
telegramă datată în 13 mai 1919: „Pretindem jurământul prescris, nu putem ceda 
până ce nu capeţi ord., în special de la tribunal apoi la fiecare judecătorie câţi juzi 
au depus jurământul şi să‑mi comunici şi numele lor. Aurel Lazăr, şeful resortului 
de justiţie”18. 

Dintr‑un alt raport din 17 mai 1919 al preşedintelui Tribunalului Zalău, 
Medgyessy Géza, redactat în limba maghiară şi trimis prefectului judeţului Sălaj, 
ca răspuns la solicitarea scrisă a prefectului nr. 69/1919 din 8 mai 1919, aflăm că 
personalul Tribunalului Zalău a depus jurământul de fidelitate în cadrul şedinţei 
generale din 14 mai, următorii: „Judecătorii: Medgyessy Géza, Gyenge Mihály, 
Dr. Horváth József, Kapeller Zoltán, Dr. Janovits György Ernõ, Dr. Szilágyi Lajos, 
Kõszeghi Géza, Benke János, judecător de ocol; Dr. Bodor József şi Balta Zoltán 
– notari; Varga Ferencz – director general; Cservenyák Gyula, László Gyula, Varga 
Ferencz – directori de cabinet; Sóos Károly, Váradi Sándor, Baczó Ferencz – cance‑
larişti. Lugossy Károly – condicar funciar; Csvary Lajos – director; Szekér Ferenc, 
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Szathmáry Béla, Kerékgyártó Ferencz, Liptay Elek – cancelarişti la judecătoria de 
ocol; Kaizer Károly – servitor la tribunal; Hieronimusz Gáspár şi Takács Gyula – 
servitori la judecătoria de ocol, respectiv Mihály Margit, Zsiga Ilona, d‑na Varga 
Ferencz, Seres Jolán – diurnişti la tribunal; Kaizer Sándor şi Molnár István – diur‑
nişti la judecătoria de ocol”, iar în data de 16 mai „au mai depus jurământul de fi‑
delitate: Hireczke József şi Magyari Sándor – servitori la tribunal. […]. Din cadrul 
personalului tribunalului şi judecătoriei de ocol au declarat că refuză depunerea 
jurământului: Sebe Lajos şi Csics Ákos, Unger Géza – judecători la tribunal, re‑
spectiv judecătorul de ocol Sati János. […]”19. În finalul raportului, preşedintele 
Medgyessy Géza îl informa pe prefect că: „procuratura consideră că nu sunt în‑
dreptăţit să cer depunerea jurământului de fidelitate de la personalul procuraturii, 
deoarece este vorba – în cazul de faţă – de un jurământ de fidelitate faţă de regele 
României şi Consiliul Dirigent, de subordonarea unui alt stat şi, prin urmare, se 
consideră că doar un exponent al clasei dominante, şi anume dl. prefect, este în‑
dreptăţit să pretindă depunerea jurământului de fidelitate de la personalul procura‑
turii, o instituţie paralelă cu tribunalul şi nu subordonată acestuia”20. 

La 30 mai 1919, prefectul judeţului Sălaj, dr. Gheorghe Pop, raporta 
Consiliului Dirigent, Resortul Justiţiei că Tribunalul şi Judecătoria de ocol din 
Zalău şi‑a început activitatea, după ce opt judecători, la tribunal șapte, la judecătoria 
de ocol unul şi toţi oficianţii au depus jurământul. Mai menţiona că: „Medgyessy 
Géza, preşedintele de senat şi Gyenge Mihály, judecător la tribunal au depus jură‑
mântul de fidelitate în mâinile mele”21 şi solicita ca Gyenge Mihály să fie înaintat 
la rangul de jude de (tablă) Curte de Apel, în clasa a VI‑a de plată, având serviciu 
de 30 de ani. De asemenea propunea: la judecătoria de ocol din Crasna de judecă‑
tor‑conducător pe Virgil Barbolovici, subjude pensionat, pentru judecătoria din 
Tăşnad pe Virgil Mureşan, judecător la judecătoria de ocol din Târgu Mureş şi 
ruga să fie transferat la Tăşnad, iar la Procuratura din Zalău anunţa că procurorul 
dr. Petru Vaida şi‑a început activitatea şi propunea să fie „împărţit” în clasa a VI‑a de 
plată. Odată cu raportul erau înaintate şi două anexe: A. despre depunerea respectiv 
denegarea jurământului şi B. chestionarul procurorului dr. Petru Vaida22. 

Din raportul prim‑procurorului dr. Petru Vaida de la Tribunalul Zalău, datat 
în 14 august 1919 şi înaintat Comitetului administrativ al judeţului Sălaj, aflăm 
că: „în lipsă de altă persoană potrivită, am preluat interimar agendele ministerului 
public de la Tribunalul Zalău la insistenţa domnului prefect al judeţului Sălaj, dr. 
Gheorghe Pop în 22 mai 1919”23. Iată cum e descrisă preluarea instituţiei: „în 23 
mai dimineaţa, conform procesului verbal început, încă sub nr. 7/816/1919 pres. 
suşternut la resortul de justiţie m‑am prezentat la localul procuraturei, unde, în 
prezenţa domnilor dr. Ioan Gheţie, jurisconsult judeţean şi Corneliu Sima secre‑
tar judeţean, am încunoştinţat pe primprocurorul Baroty Zoltan şi pe procurorul 
Jenes Gabor, că în calitate de procuror nou la Tribunalul Zalău, în urma împu‑
ternicirii primită de la prefectul judeţean, încredinţatul Consiliului Dirigent, am 
venit să preiau conducerea oficiului procuraturii cu toate actele, avutul în numerar, 
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articolele de preţ, arhiva, biblioteca, uneltele economice, industriale şi mobilierul 
întreg pe lângă inventar, avizându‑i totodată că la rămânerea lor în oficiu o condiţie 
principală depunerea jurământului de fidelitate, şi că denegarea jurământului, «ipso 
facto» (prin chiar acest fapt, înţeles de la sine, implicit – n.n.) pierderea oficiului şi a 
dreptului de pensie. La aceasta numiţii procurori în 28 mai a.c. şi‑au oferit serviciile 
prin scripta suşternută, de mine tot sub nr. de sus la şeful resortului de justiţie, din 
nou rugând dilatarea (amânarea – n.n.) jurământului până la pacea definitivă. Ca să 
nu rămână lucrurile oficioase îngrămădite, la propunerea domnului Prefect, i‑am 
lăsat în oficiu, sperând, că vor depune jurământul. După venirea domnului prefect 
de la Sibiu, la 21 iulie a.c. ne mai primind respirul dorit de ei, în 22 iulie au părăsit 
oficiul”24.

Mai departe, în acelaşi raport, Petru Vaida prezintă situaţia găsită în instituţie şi 
la închisoarea centrală din Zalău, lipsa funcţionarilor care să ştie citi şi scrie româ‑
neşte, situaţia posturilor vacante şi că dintre: „strajameşterii şi vigilii vechi numai 
Iosif Zegrean a mai depus jurământul. Ca să nu rămână deţinuţii fără păzitori s‑au 
mai amânat luarea jurământului de la celelalte, până ce mi se vor insinua persoane 
potrivite în locul lor”25. De asemenea, se arată în acelaşi raport, a propus şefului 
Resortului de Justiţie, neavând la nicio judecătorie de ocol, persoane încredinţate 
cu afacerile ministerului public: la Zălau pe domnul dr. Ioan Iuga, fost asesor în 
Zalău; la Şimleu Silvaniei pe dr. Iuliu Pop Mureşan, avocat în Şimleu Silvaniei; 
la Crasna pe dr. Coriolan Gheţe, candidat de avocat în Crasna; la Tăşnad pe dr. 
Coriolan Steer, avocat în Tăşnad; la Cehu Silvaniei pe Gheorghe Bancoş, pretor în 
Cehu Silvaniei; la Jibou pe Virgil Pop, pretor în Jibou26.

Pe data de 2 iunie 1919, avocatul Cornel Centea din Cehu Silvaniei înain‑
ta prefectului judeţului Sălaj o cerere prin care îşi „oferea serviciile în interesul 
României Mari” şi solicita să fie denumit de jude conducător la Judecătoria de 
ocol Zalău27. Cu adresa nr. 252 din 3 iunie 1919, Prefectura judeţului Sălaj înştiinţa 
Tribunalul Zalău că domnul dr. Cornel Centea a fost propus Consiliului Dirigent 
de jude conducător la Judecătoria de ocol Zalău şi solicita să depună jurământul 
de fidelitate prescris şi să fie introdus în oficiu28, iar prin adresa din 9 iunie 1919 
trimisă Consiliului Dirigent, Resortul Justiţiei era înaintat chestionarul domnului 
avocat Cornel Centea şi se aducea la cunoştinţa factorilor responsabili că a depus 
jurământul şi şi‑a început activitatea29. Remarcăm faptul că procesul verbal referi‑
tor la depunerea jurământului de către Cornel Centea era redactat în limba ma‑
ghiară cu excepţia jurământului.

Din corespondenţa dintre prefectul Sălajului şi secretarul general de la 
Resortul Justiţie, dr. Marta rezultă şi o stare de încordare. La 5 iunie 1919, Consiliul 
Dirigent – Resortul Justiţie trimite o telegramă, semnată de secretarul general dr. 
Marta, adresată Prefecturii judeţului Sălaj cu următorul conţinut: „Resortul jus‑
tiţiei n‑are cunoştinţă să fie prefectul înzestrat cu puterea de a numi şi a transfera 
juzi peste tot a dispune în aceste materii încât ar fi o lege, decret, ordonanţă, în 
această privinţă. Binevoiţi a o comunica şi resortului de justiţie ca să şi poate face 
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propunerea cătră Consiliul Dirigent spre sistarea acestui resort ca superflu”30. La 
această solicitare, prefectul dr. Gheorghe Pop înainta la 10 iunie 1919 Consiliului 
Dirigent – Resortul Justiţiei, următorul raport: „primesc telegramă în care mi se 
impută, că aş fi numit şi transferat juzi şi că să fac propunere pentru sistarea resor‑
tului de Justiţie. Telegrama că atari le aflu de superflue fiindcă eu nici n‑am numit 
nici n‑am transferat nici un judecător, cunoscând, ca fost avocat în 26 ani, legile, 
decretele şi ordonanţele. Am propus spre denumire şi transferare judecători, mai 
mult nu. S‑au transferat la Cluj doi judecători fără a fi întrebat în chestie, deşi la 
transferare aveam să‑mi fac observările motivate însă nu mi‑sa dat ocasiune”31. La 
11 iulie 1919, acelaşi secretar general al Resortului Justiţie, dr. Marta trimitea pre‑
fectului judeţului Sălaj o „adresă de mulţumire” din partea Consiliului Dirigent 
pentru contribuţia adusă la preluarea justiţiei din Sălaj: „Primiţi, Vă rog, mulţu‑
mitele resortului de justiţie pentru intervenţia D‑Voastră cu ocasiunea preluării 
justiţiei din judeţul Sălagiu şi Vă rugăm să binevoiţi a‑i da şi în viitor preţiosul 
D‑Voastră sprijin”32.

 După ce în mai multe rapoarte din luna mai 1919, prefectul judeţului Sălaj, 
dr. Gheorghe Pop a propus Consiliului Dirigent – Resortul Justiţiei mai multe 
persoane33 pentru a fi numite în funcţia de preşedinte a Tribunalului Zalău, în ziua 
de 18 iunie 1919: „s‑a prezentat înaintea prefecturii dl. Dr. Vasile Gyurko avocat în 
Jibou, care prin telegrama nr. 2171/1919 preş. a Resortului Justiţiei a documentat, 
că e numit de prezident al Tribunalului din Zălau şi a depus în mâinile prefectu‑
lui jurământul de fidelitate”34. În aceeași zi, prefectul raporta Consiliului Dirigent, 
Resortul Justiţie că: „domnul dr. Vasile Gyurko denumit preşedinte la Tribunal a 
depus jurământul de fidelitate şi şi‑a preluat Tribunalul”35, iar printr‑o adresă trimi‑
să Tribunalului Zălau informa: „rog să fie spre cunoscinţă, că domnul Dr. Vasiliu 
Gyurko denumit president la Tribunalul Zălau – azi a depus jurământul prescris”36.  

Preluarea Judecătoriei de ocol Cehu Silvaniei s‑a efectuat în ziua de 21 mai 
1919 de către dr. Ioan Ember, judecător. În ziua de 24 mai 1919, el înainta prefectu‑
lui judeţului Sălaj următorul raport: „preluarea conducerii judecătoriei de ocol din 
Ceul‑Silvaniei o am efeptuit la 21 mai 1919 şi acum decurge preluarea obiectelor 
după inventar. În răstimp s‑au declarat dintre judecători în privinţa jurământu‑
lui de fidelitate singur fostul conducător Vidovich Ödön, care la 21 mai 1919 a 
denegat depunerea jurământului. Au mai denegat depunerea jurământului dintre 
funcţionari Baczó Géza oficial de cancelarie şi dintre servitori Láposi Kis István, 
ambii cu datul de 22 mai 1919. Tot cu acelaşi dat au depus jurământul respectiv 
promisiunea solemnă de fidelitate Kovács Géza şi Milkó Károly şi Retegi Árpád 
scriitori (irnokok), Varga András servitor, Váncza György vigil la carcer (fogházőr) 
şi Nóti E. Géza egsecutor care din urmă e şi diurnist la judecătorie. Având numiţii, 
cari au depus jurământul respectiv promisiunea solemnă de fidelitate – dimpre‑
ună cu subscrisul – competinţele restante cuprinsă în conspectul (kimutatás) aici 
în 2 exemplare acludat (anexat – n.n.), vă rog, ca conziderând împrejurările grele 
de traiu de azi, să se asemneze actele la Perceptoria din Ceul‑Silvaniei cu posibila 
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urgenţă şi raportul de faţă să se suştearnă la Consiliul Dirigent şeful resortului jus‑
tiţiei în senzul ordonanţei Nr. 121”37. Drept urmare, prefectul invita la 31 mai 1919 
Perceptoratul din Cehu Silvaniei, ca „judecătorilor şi oficianţilor de la Judecătoria 
de ocol din Ceul Silvaniei, pre lângă cvită legală vidimată de conducătorul judecă‑
toriei, să le solviţi salarele şi competinţele restante şi curente”38, iar conducătorului 
judecătoriei îi returna un exemplar din conspectul oficianţilor care au depus jură‑
mântul şi îi aviza că salarul şi competinţele lor şi le pot ridica de la perceptoratul din 
Cehu Silvaniei.

Dintr‑un alt document al conducătorului judecătoriei de ocol Cehu Silvaniei, 
datat în ziua de 27 mai 1919, adresat prefectului judeţului Sălaj ca răspuns la pro‑
vocarea nr. 142/1919, raporta următoarele: „la judecătoria de sub conducerea mea 
în ziua de azi s‑au declarat în privinţa jurământului oficios de fidelitate judecătorii 
Szász István, Tormássy Géza şi dr. Pap Gyula precum şi notarul dr. Gazda Ödön şi 
scriitorul Pavelka Frigyes, denegând toţi depunerea jurământului. Ca motiv prin‑
cipal o amintesc frica de transferare – înainte de ce ar decide Conferinţa de Pace 
în chestia teritorială – în atare loc, unde toţi magistraţii au denegat jurământul; 
în care caz atât materialminte, cât şi moralminte ar fi incapabili a suporta greută‑
ţile traiului. Conducătorul cărţii funduare Szilágyi Jenő cu datul 25 mai 1919, a 
depus jurământul oficios. Dreptacea me rog să i‑se asemneze şi lui competinţele 
restante […]”39. Mai departe, raporta că: „diurniştii Mészáros Ferencz şi Mester 
Dezső cu datul 22 Mai 1919 iar Pavelka Rudolf tot diurnist cu datul 25 Mai 1919 
au denegat depunerea promisiunei solemne şi toţi au şi părăsit posturile. Au mai 
rămas doi diurnişti: Nóti E. Géza şi Kelin Róza, dar nici aceştia nu lucră fiindcă cel 
dintâi e bolnav şi asta din urmă a fost bolnavă pe concediu la Tîrgu – Murăşului şi 
acum nu‑i să edă legitimaţie de călătorit să se reîntoarcă. Astfel la judecătorie sum 
singur judecător, 1 conducător de cartea funduara, 3 scriitori, 1 servitor şi 1 vighil 
la carcer”40. În final, sublinia că preluarea judecătoriei, respectiv a carcerului după 
inventar, s‑a înfăptuit cu lipsa mai multor obiecte şi solicita ca raportul său să fie 
înaintat domnului şef al Resortului Justiţiei al Consiliului Dirigent cu rugămintea 
de a se întregi după posibilitate personalul instituţiei41. 

În data de 15 iunie 1919, prefectul judeţului Sălaj, dr. Gheorghe Pop înainta 
Resortului Justiţiei raportul redactat în limba maghiară, întocmit la 10 iunie 1919 
de Medgyessy Géza, preşedintele Tribunalului Zalău, referitor la depunerea jură‑
mântului de fidelitate, respectiv denegarea lui de către personalul judecătoriei de 
ocol din Cehu Silvaniei. Astfel arăta că: „au depus jurământ de fidelitate, respectiv 
legământul de fidelitate, în data de 22 mai 1919, corespunzător prevederilor ordo‑
nanţei nr. 121/just. a ministrului justiţiei din cadrul Consiliului Dirigent Român, 
următorii: Kovács Géza, Mikó Károly şi Rettegi Árpád – copişti, Nóti E. Géza – 
executor diurnist, Varga András – servitor şi Váncza György – gardian, iar în data 
de 25 mai 1919 – condicarul funciar Szilágyi Jenõ. Au refuzat depunerea jurămân‑
tului, respectiv a legământului, în data de 22 mai 1919: Baczó Géza – cancelarist, 
Mészáros Ferencz şi Mester Dezsõ – diurnişti, Láposi Kiss István – servitor; în 
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data de 25 mai 1919, diurnistul Pavelka Rudolf, judecătorii de ocol Szász István, 
Tomassy Géza şi Dr. Papp Gyula; în data de 27 mai – notarul Dr. Gazda Ödön şi 
copistul Pavelka Frigyes. Toţi aceştia şi‑au părăsit funcţiile”42. De asemenea, prefec‑
tul solicita Consiliului Dirigent ca la Judecătoria de ocol Cehu Silvaniei, pe lângă 
conducătorul dr. Ioan Ember „ar fi inomis de lipsă să se denumească barem un 
judecător fiind plasa cea mai mare din judeţ şi agendele multe”, iar pe conducătorul 
judecătoriei îl propunea să fie numit cu rang şi plată de jude de Tablă43. 

La Judecătoria de ocol din Şimleu Silvaniei, preluarea s‑a desfăşurat în 
mai multe etape. În 7 mai 191944, dr. Alexandru Aciu era numit de către prefec‑
tul judeţului Sălaj în funcţia de primpretor al plasei Şimleu Silvaniei şi depunea 
jurământul de fidelitate pentru ca, prin raportul trimis de prefect în 28 mai 1919 
Consiliului Dirigent, Resortul Internelor, informa: „pe domnul Dr. Alexandru 
Aciu pe care l‑am fost propus de primpretor în Şimleul Silvaniei l‑am transferat 
la judecătoria de ocol din Şimleul Silvaniei. Rog să fie dispenzat. De primpretor 
în plasa Şimleul Silvaniei îl propun pe domnul Dr. Valer Vicaş avocat în Şimleu”45. 
Astfel, în 20 mai 1919, Alexandru Aciu, în calitate de însărcinat temporar cu con‑
ducerea judecătoriei de ocol Şimleu Silvaniei, solicită fostului şef, Muzsay János şi 
celorlalţi salariaţi să depună jurământul. Ei solicită amânarea acţiunii până la decizia 
finală a Conferinţei de Pace, declarând că îşi vor continua activitatea. Iată câteva 
fragmente din procesul verbal: „În urma solicitării verbale a Dr. Aciu Alexandru, 
însărcinat temporar cu conducerea judecătoriei de ocol, conducătorul judecătoriei 
de ocol, Muzsay János, a convocat personalul judecătoriei de ocol. La consfătuire 
a fost prezent reprezentantul Consiliului Dirigent Român din Sibiu – Dr. Aciu 
Alexandru – care a comunicat funcţionarilor că are însărcinarea de a le solicita să 
depună următorul jurământ de fidelitate: «Eu ... jur pe Atotştiutorul Dumnezeu, 
de a fi credincios Regelui Ferdinand I şi Statului român, de a respecta cu sfinţenie 
legile ţării şi decretele şi ordonanţele Consiliului Dirigent şi de a îndeplini cu onoa‑
re, conştiinţă şi nepărtinire funcţiunile ce‑mi sunt încredinţate şi a păstra secretul 
oficios. Aşa să‑mi ajute Dumnezeu». 

Declară, de asemenea, că nu doreşte întrebuinţarea nici unei forme de presi‑
une, dar funcţionarii care nu depun jurământul sunt consideraţi că au renunţat la 
drepturile de salarizare şi pensionare şi la funcţia pe care o ocupau şi că activitatea 
judecătoriei de ocol se va desfăşura în continuare pe baza legislaţiei maghiare adop‑
tate până la data de 18 octombrie 1918 şi, respectiv pe baza deciziilor Consiliului 
Dirigent Român din Sibiu. Conducătorul judecătoriei de ocol, Muzsay János, 
după ce arată că el nu doreşte influenţarea nici unui funcţionar, le solicită celor 
prezenţi să‑şi expună punctele de vedere faţă de solicitarea formulată de Dr. Aciu 
Alexandru. După expunerile judecătorilor de ocol, Csiszér Gábor şi Gazda László, 
respectiv a primoficialului Tyuskay István, funcţionarii prezenţi au luat în unani‑
mitate următoarea hotărâre: Corpul de magistraţi şi de funcţionari ai judecători‑
ei de ocol Şimleul Silvaniei roagă – prin intermediul reprezentantului politic Dr. 
Aciu Alexandru – Consiliul Dirigent Român din Sibiu să se amâne depunerea ju‑
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rământului de fidelitate până la decizia finală a Conferinţei de pace privind apar‑
tenenţa acestui teritoriu. Corpul de funcţionari nu refuză depunerea jurământului 
de fidelitate şi cere această amânare doar din motive de conştiinţă şi liniştire a senti‑
mentului naţional al funcţionarilor maghiari. Îşi oferă serviciile şi munca regimului 
ocupant românesc şi declară că este dispus să continue activitatea în conformitate 
cu cerinţele exprimate de Dr. Aciu Alexandru”46. 

La 22 mai 1919, în sala de dezbateri nr. 17 a Judecătoriei de ocol Şimleu 
Silvaniei, pe baza datelor şedinţei din 20 mai 1919, ca urmare a ordonanței nr. 
131/1919 a Consiliului Dirigent Român din Sibiu, respectiv a dispoziţiilor tele‑
fonice ale Prefecturii Sălaj din 21 şi 22 mai 1919, cele două părţi se întâlnesc din 
nou, în prezenţa prefectului judeţului Sălaj, Dr. Gheorghe Pop, rezultatul fiind 
acelaşi: „Dr. Aciu Alexandru, numit în funcţia de conducător al judecătoriei de 
ocol, comunică funcţionarilor convocaţi că a înaintat – prin intermediul prefectului 
de Zalău – Consiliului Dirigent cererea lor consemnată în cadrul procesului‑ver‑
bal întocmit la 20 mai de a amâna depunerea jurământului de fidelitate până la 
decizia definitivă a Conferinţei de pace privind apartenenţa acestui teritoriu. Însă, 
în conformitate cu Dispoziţiile reprezentantului Consiliului Dirigent – prefectul 
Dr. Pop Gheorghe – întreabă că, în conformitate cu cele consemnate în cadrul 
procesului‑verbal, dacă sunt dispuşi să depună jurământul de fidelitate astăzi sau 
nu. Comunică, în acelaşi timp, consecinţele care rezultă în privinţa drepturilor bă‑
neşti în cazul refuzului. Cei care au semnat procesul‑verbal din 20 mai 1919, care 
este o anexă a procesului verbal prezent, respectiv Muzsay János – conducătorul 
judecătoriei de ocol, Csiszér Gábor – judecător de ocol, Lénárt Sándor – judecător 
de ocol, Gazda László – judecător de ocol, Koncz Sándor – notar, Schlecht Lajos 
– condicar funciar, Sugatagi Ödön – primoficial, Jancsovics András – primofici‑
al, Tyuskay István – primoficial, Haller József – copist, Kedves György – copist, 
Roska Vertán – executor judecătoresc, Roth Mária – diurnist, Faff Sándor – diur‑
nist, Formanek Mária, Mészáros Anna – diurnist, Elekes László – diurnist, Erdélyi 
Farkas – servitor, Bíró István – servitor, cu excepţia diurnistului Ghiţă Coriolan, 
declară că sunt dispuşi să‑şi continue activitatea în condiţiile specificate în cadrul 
procesului‑verbal din 20 mai, dar refuză depunerea jurământului de fidelitate şi 
solicită amânarea depunerii acestui jurământ până la cunoaşterea deciziei definiti‑
ve a Conferinţei de pace privind apartenenţa acestui teritoriu. Momentan, până la 
primirea deciziei Consiliului Dirigent, Dr. Aciu Alexandru le solicită continuarea 
activităţii în special domnului conducător al judecătoriei de ocol, cerere acceptată 
de cei prezenţi […]. Diurnistul Ghiţă Coriolan declară că este dispus să depună 
jurământul […]”47. 

Pe data de 6 iunie 1919, prin intermediul primarului din Şimleu Silvaniei, dr. 
Alexandru Aciu înainta prefectului judeţului Sălaj o „Declaraţie” prin care renunţa 
la postul de şef al Judecătoriei de ocol din Şimleu Silvaniei în favoarea domnului dr. 
Coriolan Meseşian, motivând această decizie prin următoarele: „[…] Sosind acasă 
dl. Dr. Coriolan Meseşian adv., considerând, că şi eu am fost 7 săptămâni internat 
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şi în calitatea mea modestă de director al «Silvaniei» interese obşteşti, îmi reclamă 
cam deodată activitatea la institutul numit, în firma credinţă, că activitatea mea pu‑
blică, socială şi românească nu va fi nesocotită şi la timp voi găsi şi eu locul, unde 
interesele româneşti şi o justă apreciere m’ar reclama – declar, că renunţ la postul 
de şef al judecătoriei de ocol, din Şimleu, rog să se dispună de acest post în favorul 
dlui Dr. Meseşian […]”48. În aceeaşi zi şi prin acelaşi emisar, primarul Ioan Deleu, 
dr. Coriolan Meseşian, avocat în Şimleu, înainta prefectului o „Declaraţiune” prin 
care era gata să accepte conducerea judecătoriei de ocol la caz de nevoie49. 

Cu adresa nr. 295 din 12 iunie 1919, Prefectura judeţului Sălaj informa 
Tribunalul Zalău că domnul dr. Coriolan Meseşian a fost propus Consiliului 
Dirigent să fie denumit de jude conducător la Judecătoria de ocol din Şimleu 
Silvaniei şi solicita să se ia de la dânsul jurământul prescris de fidelitate50, iar prin 
adresa din 9 iunie 1919 trimisă Consiliului Dirigent, Resortul Justiţiei era înaintată 
declaraţiunea domnului Alexandru Aciu, prin care „abzice” de post şi solicita ca 
în postul de conducător – judecător să fie denumit cu rang de jude de Tablă cla‑
sa VI. domnul dr. Coriolan Meseşian, avocat în Şimleu51. În aceeaşi zi, prefectul 
Gheorghe Pop îi telegrafia lui Coriolan Meseşian din Şimleu: „Te‑am propus de şef 
judecător la Judecătoria de ocol din Şimleu. Te rog să preiei judecătoria”52. 

Astfel, în 12 iunie 191953 se prezintă la prefectură dr. Coriolan Meseşian, 
advocat în Şimleu Silvaniei şi în mâinile prefectului şi în prezenţa domnului 
Medgyesy Géza, jude de tribunal în Zălau, depune jurământul de fidelitate, iar în 
ziua de 15 iunie 1919 prelua conducerea Judecătoriei de ocol din Şimleu Silvaniei. 
În aceeaşi zi înainta Înaltului Resort al Justiţiei din Sibiu următorul raport, în şase 
puncte: „Am onoarea a Vă raporta că eu, cu data de azi, am preluat conducerea 
judecătoriei de ocol din Şimleul Silvaniei, pe baza îndrumării nr. 259‑1919. pref. a 
d‑lui prefect Dr. Gheorghe Pop din judeţul Sălaj, datată la Zalău, 12 iunie 1919. I. 
Binevoiţi a‑mi elibera actul de denumire în regulă, la cazul încuviinţării dispoziţii‑
lor luate de dl. prefect. II. În legătură cu situaţia de la judecătorie Vă fac cunoscut 
că atât magistraţii acestei judecătorii, cât şi personalul de birou conform procese‑
lor‑verbale luate de antecesorul meu dl. Dr. Aciu Alexandru, aici sub 1 şi 2 acluse, 
în privinţa depunerii jurământului oficios şi de fidelitate se roagă de respingere 
până în pronunţarea Conferinţei de pace, în ce priveşte adnectarea de obşte a cer‑
cului judecătoriei Şimleul Silvaniei. Vă rog preţuitele dispoziţii asupra acestei cereri 
a magistraţilor şi personalului de birou. III. Ţin să vă informez că la judecătoria 
noastră pentru a putea isprăvi agendele prevăzute în paragrafele 7‑11 ai articolului 
de lege 44 din 1868, reclamă doi magistraţi pentru agendele în limba maghiară şi 
alţi doi magistraţi subalterni pentru agendele în limba oficioasă română, rămânând 
ca pentru lipsurile altor câteva mii de slovaci din o singură comună, Valea Târnei, 
să se sistematizeze un post de interpret slovac pe lângă judecătorie. IV. Conspectul 
de leafă şi alte competenţe a celor aplicaţi la judecătoria noastră îl alătur sub 3, cu 
observarea că subscrisul mi‑am început cariera juridică ca avocat la 1‑a mai 1900, 
mi‑am continuat praxa până la 1‑a ianuarie 1916, când am intrat în armată, făcând 
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serviciu până la demobilizarea din octombrie a. tr., iar mai pe urmă am fost târât 
de ostatic al armatei secuieşti, apoi bolşevice, din 1‑a martie a.c. până în 26 mai cur. 
V. Din interes public Vă mai rog să binevoiţi a ne trimite toate numerele «Gazetei 
Oficiale» a Consiliului Dirigent, sosindu‑i judecătoriei singurii numeri apărute de 
la ocuparea Şimleului de către armata română, adică numerii de la 28 în sus. VI. 
Având, în fine, în vedere greutăţile de azi în circulaţia poştelor, când eventual uşor 
s‑ar pierde actele de înstrăinare a imobilelor pretinse spre înaintare la Resortul de 
Agricultură în scopul autorizării, fapt ce ar putea cauza daune imense părţilor ne‑
gociante şi multă pierdere de timp – nu ar putea oare urma această autorizare în 
fiecare judeţ din partea prefectului ori a preşedintelui de tribunal ori a unei comisii 
de 3, care, fie că ar descinde în acest scop în tot a doua lună singuraticele oficii de 
cărţi funduare, fie că amintitele acte li s‑ar înainta spre autorizare numai lor”54.

Judecătoria de ocol Jibou a fost preluată în data de 10 iunie 1919 de dr. Gyurkó 
László, întreg personalul depunând jurământul de fidelitate. Din procesul verbal 
întocmit în chestiunea depunerii jurământului de către corpul de magistraţi şi 
funcţionari de la judecătoria de ocol Jibou, aflăm că au fost prezenţi: 1. Dr. Gyurkó 
László – trimisul Consiliului Dirigent Român din Sibiu; 2. Dr. Gáspár Béla – jude‑
cător de ocol; 3. Adorján Zoltán – condicar funciar; 4. Bandy Dezsõ – primoficial; 
5. Bozó László – cancelarist; 6. Sallak András – copist; 7. Urai Péter – diurnist; 
8. Salamon Ilona – diurnist; 9. Halász Márkus – gardian; 10. Csatlós Béni – ser‑
vitor. În calitate de trimis al Consiliului Dirigent Român din Sibiu, Dr. Gyurkó 
László a primit jurământul de la: Dr. Gáspár Béla – judecător de ocol, Adorján 
Zoltán – condicar funciar, Bandy Dezsõ – primoficial, Bozó László – cancelarist, 
Sallak András – copist, precum şi de la Urai Péter – diurnist, Salamon Ilona – diur‑
nist, Halász Márkus – gardian şi servitorul Csatlós Béni55. La 12 iunie 1919, dr. 
Gyurko Vasile înainta prefectului judeţului Sălaj procesul verbal luat la Judecătoria 
de ocol Jibou cu ocazia depunerii jurământului şi îl ruga să facă dispoziţia necesară 
ca Perceptoratul din Jibou să plătească salariile şi competinţele restante oficianţilor 
judecătoriei56. 

Pe data de 18 iunie 1919 prefectul judeţului Sălaj, dr. Gheorghe Pop raporta 
Consiliului Dirigent, Resortul Justiţie că la Judecătoria de ocol din Jibou persona‑
lul a depus jurământul de fidelitate în mâinile domnului Prezident al Tribunalului 
Zalău şi ruga să fie numiţi la posturile lor57. 

Din raportul lui Vasile Gyurko, preşedintele Tribunalului Zalău, datat în 2 
septembrie 1919 înaintat Consiliului Dirigent Român, Resortul de Justiţie aflăm că 
Judecătoria de ocol Tăşnad a fost preluată la 27 august 1919 şi cu acea ocazie unii au 
depus jurământul de fidelitate, iar alţii nu. De asemenea, în conformitate cu propu‑
nerea verbală a dlui şef judecător dr. Virgil Mureşan, solicita următoarele: „[…] 1. 
să fie încadrat judecătorul Both István ca judecător şi cu astă dată a‑l avansa cu două 
gradaţii, adică în clasa VII gradaţia I. 2. pe conducătorul de cărţi funduare Magyari 
János şi pe oficianţii Teodor Sonea şi Éber Károly jr., în postul lor de până acum, cu 
avans câte una gradaţie […]”58. Raportul mai menţionează că: „Judecătorul Koháry 
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József şi notarul Dr. Veress László au denegat depunerea jurământului de fidelitate, 
Koháry József la moment a fost absolvat de la funcţiunea sa, notarul Dr. Veress 
László însă fiind necesitate de serviciul său i s‑a impus serviciul şi mai departe, până 
ce va fi înlocuit. Deoarece a fost oprită solvenţiunea magistraţilor şi oficianţilor care 
n‑au depus jurământul, am făcut paşi necesari pentru ca să poată primi – cei care 
au depus jurământul – competenţele de până acuma şi Vă rog, binevoiţi a dispune 
asemnarea recerută. Oficianţii Huber Gyula, Székely Mihály şi Mészáros Lajos 
sunt în vacanţă, din acest motiv n‑au fost provocaţi la jurământ şi numai după 
reîntoarcerea lor la oficiu voi raporta asupra acestora. În calitate de servitori au fost 
în serviciu Nyika Imre şi Fazekas József, încât şi aceştia au depus jurământul în 
tabloul sub 1, anexat am arătat datele lor recerute prin ordonaţiunea sub nr. 5953‑
1919, şi rog, binevoiţi a dispune asemnarea competenţelor lor. Fiindcă afară de dl. 
şef judecător Dr. Virgil Mureşan a rămas în postul său Both István, care e judecător 
de clasa prima, şi personalul auxiliar şi manipulant, la judecătoria de ocol Tăşnad se 
poate considera deplin organizată”59. 

La 15 septembrie 1919 preşedintele Tribunalului Zalău, Vasile Gyurko trans‑
mitea Consiliului Dirigent Român, Resortul Justiţiei o completare la raportul 
asupra preluării Judecătoriei de ocol Tăşnad şi raporta că: „[…] Iuliu Hubert şi 
Ludovic Mészáros în 9 l.c. au depus jurământul prescris în § 4. al ordonanţei nr. 
121/1919.just., iar Székely Mihály a denegat depunerea jurământului”60. De ase‑
menea, se arată în acelaşi document, şeful judecătoriei dr. Virgil Mureşan: „[…] 
pe cancelaristul Mihai Székely – deşi a denegat jurământul – l‑a reţinut şi pe mai 
departe în funcţie şi roagă, asemnarea competenţelor sale cu începutul 1 iulie 1919, 
care competenţă a fost oprită la timpul său. Pe motivul că în urma denegării jură‑
mântului cade în categoria acelora care în lipsă de încadrare toate drepturile şi le‑au 
pierdut, am denegat eliberarea competenţelor restante, intrând însă în serviciul, 
la ordonarea d‑lui şef judecător – am dispus ca competenţele lunii curente să fie 
eliberate. La caz când aţi afla la loc şi eliberarea competenţelor scadente înainte de 
a prelua judecătoria, binevoiţi a‑mi ordona aceasta ca să fac dispoziţia recerută”61.

Referitor la preluarea judecătoriei din Crasna nu au fost identificate do‑
cumente, iar în chestiunea depunerii jurământului de fidelitate de către avocaţi, 
dintr‑un raport datat în 3 iunie 1919 al domnului Dr. Ioan Ember, conducătorul 
Judecătoriei de ocol din Cehu Silvaniei, adresat prefectului judeţului Sălaj aflăm 
că aceştia au fost provocaţi şi dintre ei numai Dr. Mihai Pop a depus jurământul62. 
Dr. Szász Antal, Dr. Kertész Samu, Dr. Gazda Sándor şi Dr. László Sándor „nu 
s‑au declarat în merit” şi printr‑o rogare separată, au cerut amânare63. La această 
solicitare, în 11 iunie 1919, prefectul reînapoia cererea domnilor avocaţi din Cehu 
Silvaniei, iar conducătorului judecătoriei îi cerea să‑i provoace încă o dată să de‑
pună jurământul, făcându‑i atenţi la urmările denegărei64. De asemenea, în 12 iu‑
nie 1919, prefectul judeţului Sălaj, aducea la cunoştinţa Judecătoriei de ocol din 
Zalău că: „Consiliul Dirigent cu ordonanţa nr. 121/1919 (vezi Gazeta Oficială nr. 
11 şi 15) a ordonat provocarea avocaţilor la depunerea jurământului de fidelita‑
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te, dându‑vă procedura aceasta competinţei Dvoastre”65 şi le cerea să procedeze în 
sensul ordonanţei suscitate. 

La 3 septembrie 1919, secretarul general al Resortului de Justiție, dr. Alexandru 
Marta, comunica preşedinţilor de tribunale şi prefecţilor următoarele: „Mi s‑a adus 
la cunoştinţă, că în contra tuturor dispoziţiunilor luate până acum, diferite auto‑
rităţi judiciare şi îndeosebi notarii publici folosesc şi acum sigile cu inscripţii, ca: 
«Magyar néptársaság, állami közjegyző, Szatmárnémeti etc.» Ordonez prin urmare 
din nou că folosirea sigilelor ungureşti cu orice referire la statul ungar să fie sista‑
te […]”66. Cu executarea şi supravegherea îndeplinirii acestui ordin încredinţa pe 
preşedinţii tribunalelor şi prefecţii judeţelor în circumscripţia lor.

Acestea sunt doar câteva din documentele depistate de noi, ce se păstrează în 
fondul Prefectura judeţului Sălaj de la Arhivele Naţionale din Zalău, referitoare 
la trecerea instituţiilor juridice din Sălaj sub administraţie românească şi care sur‑
prind momentele dificile din acea perioadă, dar şi contribuţia avocaţilor din Sălaj la 
procesul amplu de integrare a acestui domeniu de activitate în structurile României 
Mari. Întrebat de Corneliu Coposu, în serile liniştite petrecute împreună cu Iuliu 
Maniu la Bădăcin, care sunt cele mai importante realizări din viaţa lui, acesta i‑a 
răspuns că după Unirea de la 1918, care este de departe cea mai mare realizare, a ur‑
mat introducerea regimului românesc în Transilvania. Acela a fost un moment cru‑
cial când 80% din funcţionarii vechiului regim austro‑ungar au refuzat jurământul 
de fidelitate. Atunci s‑a înregistrat voluntariatul a 420 de preoţi, a 180 de medici 
şi a 600 de avocaţi români care au renunţat la meseriile lor ca să ocupe posturi de 
pretori, de notari, să intre în magistratură pentru a scoate din impas administraţia 
din Transilvania67. 

Într‑adevăr, aşa cum se poate observa şi din documentele inserate în prezentul 
studiu, instalarea administraţiei româneşti în judeţul Sălaj s‑a realizat datorită efor‑
turilor deosebite pe care le‑a făcut elita românească, în special cea juridică. A fost 
nevoie de multă muncă dezinteresată în slujba naţiei, a fost nevoie de diplomaţie, 
dar şi de hotărâre, pentru a reuşi integrarea firească a Sălajului în cadrul României 
Mari.

Acum, când cu toţii sărbătorim Centenarul Marii Uniri, se cuvine să reme‑
morăm acele zile de mari prefaceri istorice pentru naţiunea română şi să cinstim 
memoria marilor noştri înaintaşi sălăjeni care au făcut istorie.
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o voinţă de fier neînduplecabilă, de concepţii înalte şi largi, Român intransigent şi 
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De Ziua Culturii Naționale

De Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, PSD și‑a „trântit” încă un premier 
(și, destul de probabil, încă un guvern). De la Zalău, din sălbăticia Sălajului, nu am 
de unde să știu și nici nu mă interesează cine are dreptate în noul, jenantul război 
pesedisto‑pesedist. Mă interesează, aștept în continuare de la principalul partid al 
țării o bună guvernare. Ceea ce nu s‑a prea arătat până acum. PSD mai are încă o 
șansă (probabil ultima) de a reda măcar speranța acestei țări din care mai toată lu‑
mea vrea să plece. Speranța înseamnă și încredere. Iar buna guvernare nu înseamnă 
numai majorarea salariilor din primării și consilii județene.

De Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, nu s‑a prea discutat public despre 
Cultură, despre Centenar. S‑a discutat, în draci, despre penibilul război pese‑
disto‑pesedist. De la Zalău, din sălbăticia Sălajului, vă (re)aduc în atenție opinia 
că Ziua Culturii Naționale nu înseamnă numai Mihai Eminescu. Ziua Culturii 
Naționale ar trebui să vorbească și despre toți lucrătorii din instituțiile publice de 
cultură, despre toți artiștii (instrumentiști, vocali, vizuali ai) țării, despre rapsozii și 
meșterii populari, despre profesorii și învățătorii iubitori de cuvinte, despre pre‑
oții care cred și în cultură, despre ziariștii prieteni ai artelor, despre poeții, pro‑
zatorii, dramaturgii, eseiștii, traducătorii, actorii, regizorii, cercetătorii, biblioteca‑
rii, publiciștii, muzeografii, istoricii români de‑a lungul timpului. Ziua Culturii 
Naționale ‑ pornind de la simbolul național Mihai Eminescu ‑ ar trebui să nu fie 
doar un prilej de emis lozinci patriotarde, ci și un moment de introspecție despre 
destinul Culturii, despre ceea ce merită făcut în continuare, despre problemele și 
speranțele celor care lucrează în instituțiile de cultură, despre grija față de cultura 
minorităților naționale. În Anul Centenar, Ziua Culturii Naționale e și un prilej de 
a ne înclina în fața celor au crezut și cred în Cultură!

P.S.: 15 ianuarie era și un bun prilej pentru oficialii Ministerului Culturii și 
Identității Naționale de a comunica cum și cu câți bani vom sărbători Centenarul.

17 ianuarie 2018



danieL săuca 
Magazin Sălăjean
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Știri care contează

Vine încă o tură de minunate zile libere. Țara, cu un oftat prelung, va moțăi 
cu gândul, firește, la evenimentele incredibile de acum două mii și ceva de ani. 
Între două moțăieli, o bucată, hai două de friptură de miel și o tavă, hai două de 
prăjituri musai că românii se vor gândi și la minunatele fapte de arme ale aleșilor și 
numiților patriei, că așa e frumos de sărbători, să înjurăm creștinește, să nu se supe‑
re nimeni. Evident, enoriașii vor analiza cu simț de răspundere știrea că „o treime 
din fondurile europene pierdute în toată Europa îi aparțin României: un eșec de 
1,64 miliarde de euro” (cursdeguvernare.ro). Evident, nu‑i niciun bai, să ne (mai) 
lase Europa în pace, că are dumneaei destule probleme: „UE pornește campania 
împotriva rețelelor sociale care promovează știri false”. Probabil și prima știre men‑
ționată mai sus e falsă. De fapt, stăm bine, chiar am depășit producția la proiecte cu 
finanțare europeană. Stăm și mai bine la credință. Tot românul, ramul e credincios. 
Crede în Cei de Sus, chiar dacă direcția nu e tocmai bună. De Înviere va fi iar îm‑
bulzeală în biserici, cu discreți sfinți și dumnezei la coada la „paști”, că așa e frumos, 
de sărbători, să ne călcăm reciproc pe/în picioare, să nu se supere nimeni. Vine încă 
o tură de minunate zile libere. Țara va fi iar închisă, după ce vămile vor fi „sparte” 
de atâția conaționali plecați în pribegia europeană. Știrile foarte importante vor fi iar 
legate de cozile, blocajele de pe drumurile (era să scriu autostrăzile) patriei, la înce‑
putul și la sfârșitul așteptatei de unii minivacanță. Cei care vor rămâne prin bătătura 
sălăjeană se vor bucura entuziast că nici în acest an nu au unde să‑și ducă pruncii 
în oraș, așa că mulți vor „sparge” mall‑urile clujene, la un hamburger, numa` bun 
după masa de sărbători. Vine încă o tură de minunate zile libere. Și iar vom repeta 
știrea cea mai importantă din istoria omenirii – „Hristos a Înviat!”, ca să o putem 
uita peste câteva zile, să nu se supere nimeni. Firește, iar se va spune că nu am în‑
vățat nimic din greșelile trecutului. Și că nu respectăm credința creștină. În Anul 
Centenar, știre foarte importantă, se aude în depărtare vuiet de melodie istorică: 
„Noi suntem români, noi suntem aici în veci stăpâni!”... Mai ales pe faceebook.

4 aprilie 2018



Dispariție sau reinventare?

„Echilibrul dintre muncă și viața personală este un mit nesănătos”. „Pragul 
zilnic de 10.000 de pași este bazat pe cercetări dubioase” (pressone.ro). Zilnic, con‑
sumatorii produselor media sunt supuși/expuși unui „bombardament” informa‑
țional, evident nu numai cu „știri” despre sănătate. Manipulări grosolane ori mai 
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„finuțe” au loc în toate domeniile și pentru că presa și‑a pierdut principalul rol și 
anume cel „informativ”. Ce mai înseamnă astăzi (în România) informația de presă? 
Cât mai pot fi de credibile (adevărate) așa‑zisele informații livrate de „câinii de pază 
ai democrației”? E greu de apreciat. Foarte greu. În primul rând din cauza propa‑
gandelor de tot felul, apoi a acțiunilor (nu tocmai „ortodoxe”) a(le) serviciilor de 
informații, instituțiilor statului în general, guvernelor, partidelor, companiilor sau 
organizațiilor neguvernamentale. „Explozia” așa‑numitei social‑media (facebook 
& comp.) a mutilat atât rolul „informativ” cât și cel „formativ” al gazetăriei.  La noi, 
se adaugă excesul de „tabloidizare” și cel al redării, la nesfârșit, al declarațiilor de tot 
felul. Contează nu „faptele”, ci declarațiile, semn clar al manipulării. Tot la noi, în 
ultimii ani parcă instituțiile statului nu mai știu „lucra” cu mass‑media, la fel cum 
destui patroni de presă condiționează informarea publicului (chiar pe teme de inte‑
res general) de semnarea de contracte de publicitate, atât cu instituții publice, cât și 
cu firme private. Poate numai din cauza sărăciei, a lipsei acute de resurse financiare 
pentru supraviețuire. Oricum, salariile cel puțin în presa locală sunt mizere (câți 
gazetari au rezistat ispitei de a pleca la prima ofertă financiară mai bună?). Și din 
această cauză e de văzut dacă nu cumva ziaristul local va dispărea în curând. Ori se 
va reinventa? În zăpăceala post‑decembristă un rol nefast îl are – și în privința „des‑
tinului” presei – Statul, prin reprezentanții ei, care, nu de puține ori, a(u) făcut totul 
pentru dezintegrarea media și a ziariștilor, nemaivorbind de lipsa aproape oricărui 
fel de sprijin pentru presa independentă (înțelegând prin asta cea neîncorporată 
companiilor multinaționale). Acum mulți se plâng de calitatea slabă, îndoielnică a 
multor reprezentanți ai mass‑media, pe bună dreptate. Dar o posibilă „rezolvare” a 
situației tragice în care se află jurnalismul în România ține și de schimbarea „men‑
talității”: ziariștii (nu) sunt doar niște „curve” bune pentru satisfacerea propriilor 
interese ale „manipulatorului”. Subiectul e vast, vorbă celebră. Probabil îl vom mai 
discuta. Eu încă mai sper în mintea de pe urmă a decidenților politici și ai celor care 
contează în anumite „sectoare” (esențiale). Sper că, în regim de urgență, va apărea 
Legea presei (e poate singura meserie din România nereglementată), iar Statul (ce 
cuvânt mișto!) va începe să sprijine (la modul inteligent – refuz să cred că peste 
tot e numai prostie și incompetență) presa independentă și cea publică. Pentru ca 
presa să redevină a patra putere în stat. O putere care să asigure informarea corectă 
a cetățenilor și echilibrul (atât de necesar) mersului/dezvoltării societății.

5 septembrie 2018
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Marin şteFan
Magazin Sălăjean

1 Decembrie – ziua tuturor 
românilor!

 Motto: „Unirea biruiește pe cel mai tare dușman”. (Proverb românesc)

Iată, s‑au împlinit 99 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia. La 
1 Decembrie 1918, Alba Iulia a devenit Capitala Reîntregirii Neamului 
Românesc! Atunci, Marea Adunare Naţională, prin Declaraţia adoptată, a pro‑
clamat unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România, 
după acelaşi măreţ fapt de reîntregire naţională a statului unitar român săvârşit de 
Basarabia (9 aprilie 1918) şi de Bucovina (28 noiembrie 1918). Aşa s‑a împlinit, 
după 318 ani, „visul” unei naţiuni al Marelui Voievod Mihai Viteazul, cel care a 
fost peste un an de zile „Domn al Munteniei, Ardealului şi a toată ţara Moldovei” 
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(Hrisovul din 6 iulie 1600). De asemenea, s‑au împlinit 27 de ani de când la1 
Decembrie se sărbătoreşte şi Ziua Naţională a României (Legea nr.10/31 iulie 
1990). Astfel, 1 Decembrie este ziua tuturor românilor, oriunde s‑ar afla aceş‑
tia, sărbătorind cum se cuvine cele două evenimente importante din istoria lor de 
peste două mii de ani!

În acest context, în oraşul Şimleu Silvaniei, în zilele dinaintea marii sărbători, 
până în ziua Praznicului Sfântului Apostol Andrei, Întâiul chemat ‑ Ocrotitorul 
României,  s‑au desfăşurat diverse activităţi tematice în bisericile ortodoxe şi 
greco‑catolice,  în unităţile de învăţământ şi în Garnizoană. Evidenţiez Şcoala 
Gimnazială „Silvania” (directoare, prof. Angela‑Maria Lipo) pentru programul 
cultural‑artistic coordonat de prof. Marius Pop, cu sprijinul învăţătoarei Sanda 
Rusu. În faţa elevilor şi a dascălilor, purtând baloane şi steguleţe tricolore româ‑
neşti, profesorul de istorie Silviu Junjan a vorbit despre înfăptuirea Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918. Apoi, sceneta „O petrecere în familie”, cântecele patriotice 
şi colindele româneşti au încântat întreaga asistenţă. În aceeaşi circumstanţă, a fost 
organizat şi un concurs de şah pentru elevi (fete şi băieţi) din şcolile gimnaziale ale 
oraşului. De asemenea, remarc Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (direc‑
toare, prof. Amalia Raluca Sabău) pentru activităţile desfăşurate şi realizarea frumo‑
sului panou cu articole tradiţionale româneşti, expus în holul principal al Primăriei 
şimleuane.

Vineri, 1 Decembrie 2017, în jurul Sfintei Troiţe din faţa Bisericii Ortodoxe 
nr.1, pe o vreme acceptabilă (s‑a oprit ploaia!), s‑a desfăşurat ceremonia de săr‑
bătorire a Marii Uniri şi a Zilei Naţionale a României. Printre participanţi 
s‑au aflat: oficialităţi orăşeneşti şi judeţene, militari activi, în rezervă şi în retragere, 
urmaşi ai veteranilor de război, cetăţeni ai oraşului şi din împrejurimile acestuia, 
invitaţi şi reprezentanţi mass‑média. Mulţi dintre aceştia (printre care destui copii) 
purtau cocarde şi steguleţe tricolore româneşti, primite din partea Primăriei şi a 
Consiliului Local Şimleu Silvaniei. 

Pe un „marş de întâmpinare” (sonorizare, Romeo Oltean – Primăria şimleu‑
ană), ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului Şimleu Silvaniei şi col. 
Ştefan Toader – comandantul Regimentului 69 Artilerie Mixtă „SILVANIA” au 
primit onorul din partea Gărzii de Onoare, salutând Drapelul de Luptă şi tre‑
când în revistă Garda de Onoare. După intonarea Imnului Naţional al României, 
drd. Daniel Stejerean – directorul Centrului Naţional de Informare şi Promovare 
Turistică (CNIPT) Şimleu Silvaniei, coordonatorul întregii festivităţi, a spus: „[...] 
Ziua pe care noi o sărbătorim astăzi, cu o prezenţă atât de minunată, reprezintă momentul 
unic în care cu toţii devenim o voce, o voce a libertăţii, a speranţei, dar şi a progresului. Suntem 
la mai puţin de 200 de metri de casa în care, în anul 1873, s-a născut cel care avea să devină 
unul dintre principalii promotori ai actului suprem de unire a celor trei principate într-un singur 
stat unitar şi indivizibil, aşa cum stă scris, până astăzi, în Constituţia României. Cu toţii ştim 
că este vorba de Iuliu Maniu, figură marcantă a istoriei moderne şi contemporane, om politic şi 
de stat, considerat făuritor de ţară. O ţară pe care noi toţi, cu mic cu mare, o sărbătorim cu mare 
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fast în fiecare an, şi pentru care avem datoria, ca tinere generaţii, să ne aducem contribuţia la 
progresul ei şi la promovarea valorilor culturale, sociale, educaţionale, care ne reprezintă. [...] Să 
fim mândri că avem o ţară binecuvântată şi să luptăm, împreună, pentru unitatea şi statornicia 
ei. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români frumoşi!”.

A urmat un Te Deum săvârşit de către un sobor de preoţi ai Bisericilor 
Ortodoxe (Dan Haiduc, Vasile Boşca, Ioan Taloş, Ioan Crâşmar şi Nicolae Pop) şi 
Greco‑Catolice (Gheorghe Ţurcaş şi Nicolae Bodea), făcându‑se şi parastasul de 
pomenire pentru eroii români căzuţi pe câmpurile de luptă pentru apărarea ţării şi 
întregirea neamului românesc.

Despre importanţa Zilei de 1 Decembrie, prin prisma celor două ipostaze ale 
sale, într‑un evident spirit civic şi patriotic, Septimiu Cătălin Ţurcaş a spus: „[...] 
Ziua de 1 Decembrie, în fiecare an, face ca acei care simt ceva pentru această naţiune, acei care 
simt româneşte, să vibreze în inimile lor. În fiecare an, în 1 Decembrie ne adunăm aici, la 100 
de metri de casa în care marele nostru patriot Iuliu Maniu s-a născut, şi ne închinăm cu multă 
recunoştinţă în faţa tuturor acelora care au făcut posibilă libertatea noastră de astăzi. [...] Cea 
mai importantă zi din istoria poporului român este Ziua de 1 Decembrie 1918. Este ziua în 
care România a căpătat forma care, din păcate, nu este astăzi, dar forma care, sper că, la un 
moment dat, va fi din nou. Pentru aceasta foarte mulţi s-au jertfit. [...] În anul viitor trebuie să 
ne mobilizăm pentru a marca, aşa cum se cuvine, jertfa străbunilor noştri. Mesajul meu pentru 
toţi aceia care se bucură de această mare sărbătoare este de a se mobiliza, de a fi mai buni. Să 
arătăm, cu adevărat, că suntem buni români. Iar mesajul meu pentru aceia care nu se bucură 
de această sărbătoare este ca, în anul viitor, să-şi vadă de treaba lor şi să ne lase pe noi să ne 
bucurăm, aşa cum se cuvine, de această mare sărbătoare. [...] Consiliul Local, în Comisia de 
învăţământ- cultură, a considerat că este cazul ca în acest an, de 1 Decembrie, să aducă mul-
ţumiri unor oameni din oraşul Şimleu Silvaniei, care se implică, după părerea domniilor lor, 
în activităţile de zi cu zi. [...] Urez tuturor celor prezenţi şi neprezenţi un sincer la mulţi ani, 
dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră! La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!”.

În continuare, la invitaţia lui Septimiu Cătălin Ţurcaş, prof. Rodica Tala – 
preşedinta Comisiei pentru activităţi social‑culturale, învăţământ, sănătate, fami‑
lie, muncă şi protecţie socială, protecţie pentru copii, tineret şi sport din cadrul 
Consiliului Local Şimleu Silvaniei, a zis: „Ziua Naţională a României, zi aniversară şi 
de sărbătoare, este şi un prilej de a aduce mulţumiri unor oameni deosebiţi, care, prin dăruire, 
abnegaţie şi activităţi pe care le desfăşoară, şi-au adus contribuţia la ridicarea prestigiului acestui 
oraş. Cu ocazia Zilei Naţionale a României, în semn de preţuire, se acordă „Diploma de 
Excelenţă” (n.m. personalizată). În aplauze binemeritate, Rodica Tala  a înmânat 
diplome domnilor:  prof. Traian Albu, preot paroh Vasile Boşca, dr. Garlati Balla 
Mária, poet George Mureşan, prof. Marin Ştefan şi preot vicar foraneu al Silvaniei 
Gheorghe Ţurcaş.

În discursul său, col. Ştefan Toader a spus: „[...] Judeţul Sălaj a avut o contri-
buţie, din punct de vedere militar, în Primul Război Mondial prin două unităţi. Pe de o 
parte, Regimentul 26 Artilerie, care a funcţionat în Şimleu Silvaniei şi a luptat în Primul 
Război Mondial, cu un tribut de sânge de 200 de militari şi de 500 de răniţi. De asemenea, 
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Regimentul 4 Dorobanţi, care a funcţionat în Zalău, având un tribut mult mai mare, de 1059 
de militari. [...] Sălajul şi-a adus o contribuţie deosebită la unire prin personalităţile sale. [...] 
Noi, militarii, parcurgem această zi cu un sentiment al bucuriei, realizării celui mai mare ideal 
al românilor, unirea, dar şi cu un sentiment al comemorării, având în vedere victimele din 
Primul Război Mondial. [...] Sunt convins că vom intra în Anul Centenar cu fapte măreţe, 
astfel încât să ne ridicăm la nivelul înaintaşilor noştri. Vă mulţumesc pentru atenţie. La mulţi 
ani, România! La mulţi ani, români!”.

În timpul intonării „Imnului Eroilor”, au depus coroane de flori: Primăria 
şi Consiliul Local Şimleu Silvaniei; Unităţile Militare din Garnizoana Şimleu 
Silvaniei; Asociaţia Naţională a cadrelor militare în rezervă şi în retragere – filiala 
Şimleu Silvaniei; filialele locale ale formaţiunilor politice: Partidul Social Democrat, 
Partidul Naţional Liberal, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat şi 
Uniunea Democrată  Maghiară din România; Biserica Ortodoxă şi Biserica Greco‑
Catolică; Spitalul Orăşenesc „Prof. Dr. Ioan Puşcaş”; CN „Simion Bărnuţiu”; CT 
„Iuliu Maniu”; LT „Ioan Ossian”; Şcolile Gimnaziale; SC „Simex” SA Şimleu 
Silvaniei; Direcţia pentru Cultură Sălaj; Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Şimleu Silvaniei.

După acest moment înălţător, eleva Alecsandra Bianca Ribar ‑ Şcoala 
Gimnazială „Silvania” (clasa pregătitoare „B”, învăţătoare  Sanda Rusu) a impresi‑
onat asistenţa, cântând „Doamne, ocroteşte‑i pe români!”. Apoi, un grup de elevi 
(fete şi băieţi), reprezentând Şcoala Gimnazială „Horea” a susţinut un program 
cultural‑artistic, sub bagheta dirijorală a prof. Traian Albu şi în acompaniamen‑
tul orchestral al cantautorului Petre Gliguţa. Pentru interpretarea poeziilor (O zi 
sfântă, mare!; 1 Decembrie 1918; Unirea Sfântă) şi a cântecelor (Cântecul Unirii; 
Uniţi am fost; Hai să‑ntindem hora mare!; Din Ardealul meu prea sfânt; Ce‑aţi 
văzut, păstori?), micii „artişti” au fost răsplătiţi cu aplauze.

Ceremonia s‑a încheiat cu atractiva defilare a Gărzii de Onoare, formată 
din militari ai Garnizoanei şi reprezentanţi ai: Poliţiei, Jandarmeriei şi Secției de 
Pompieri Șimleu Silvaniei, sub comanda mr. Florin Burghelea.

Activităţile au continuat la CNIPT Şimleu Silvaniei, unde a avut loc verni‑
sajul unei expoziţii de pictură şi vizitarea unei expuneri de carte. Despre acest eve‑
niment inedit, cât şi despre evenimentele cultural‑artistice care vor marca „Anul 
Centenar 2018”,  au vorbit, cât se poate de „aplicat”: Daniel Stejerean, Septimiu 
Cătălin Ţurcaş, Doina Cociş – director executiv al Direcţiei pentru Cultură Sălaj şi 
Dumitru Costălaş – prof. al Cercului de Pictură „Silvan‑Art” de la Casa Orăşenească 
de Cultură Şimleu Silvaniei. Expoziţia de pictură pe pânză în ulei „Culori în cin‑
stea Unirii”, a fost realizată de către „elita” elevilor cercului de pictură amintit, sub 
coordonarea prof. Dumitru Costălaş.Tablourile au o cromatică diversă, ca şi tema‑
tica, conţinând peisaje citadine, natură statică, flori etc. Paleta de culoare este cea 
mai reuşită dintre toate expoziţiile care au existat până acum în Şimleu Silvaniei, 
realizate de copii. Expunerea de carte a cuprins cărţi, pliante şi documente despre 
„1 Decembrie 1918 – Unirea cea Mare”, fiind alcătuită de către bibliotecarii de 
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la Biblioteca Orăşenească „Alexandru Şterca‑Şuluţiu” Şimleu Silvaniei. În plus, 
poetul şimleuan George Mureşan a citit cinci poezii proprii (Cântec Unirii; Dă‑
ne, Doamne, înapoi; Soldat necunoscut; Iubire necondiţionată;Ţară sfântă). Cu 
mulţumirile de rigoare pentru reuşita acestei activităţi, au fost felicitaţi toţi prota‑
goniştii: elevii‑pictori şi părinţii acestora, prof. Dumitru Costălaş, bibliotecarii şi 
poetul George Mureşan.

Activităţile de sărbătorire a Zilei de 1 Decembrie s‑au încheiat în Parcul 
Cetăţii, unde cei prezenţi au avut „convorbiri” amicale despre făuritorii Marii 
Uniri şi nu numai, savurând tradiţionala „fasole cu cârnaţi şi salată de varză albă”( 
preparate la popota Garnizoanei!), precum şi vinul aproape „ghiurghiuliu” al unui 
sponsor local.

Spre seară, iluminatul festiv de sărbători a fost aprins în cochetul Parc Central 
şi pe străzile din centrul oraşului Şimleu Silvaniei.

La mulţi ani, ROMÂNIA! La mulţi ani, ROMÂNI, oriunde vă aflaţi!

 6 decembrie 2017



Cea mai cunoscută exploratoare 
din România, oaspete de seamă al 

șimleuanilor
Motto: „Oriunde te duci, du-te cu toată inima”.

Confucius (álias Kong Qiu/Kong Fuzi, c.551‑479 î.Hr.), filozof chinez

Profesoara Maria-Uca Marinescu este o personalitate marcantă a României, 
arhicunoscută în țară și în lume. Cariera sa este una de excepție: sportiv de perfor‑
manță, dascăl, antrenor, explorator, iubitor al naturii, protector devotat al mediului 
înconjurător, promotor al Olimpismului și păcii. Doamna Uca Marinescu  este 
membră a Societății Române de Geografie și a Asociației Americane de Geografie, 
colaboratoare a Muzeului de Științe ale Naturii „Grigore Antipa” din București și a 
Centrului de Cercetări Antropologice al Academiei Române.  Uca Marinescu este 
marea „Ambasadoare” a României, singura femeie din lume (ca vârstă) care a ajuns 
– pe propriile picioare (cu schiurile) – în anul 2001, atât la Polul Nord Geografic 
(28 aprilie), cât și la Polul Sud Geografic (24 decembrie)!! Domnia sa a vizitat peste 
100 de țări de pe toate meridianele Pământului, din Carpați în Caucaz, din Balcani 
în Alpi, din Himalaia în Kilimanjaro, din Groenlanda și Canada în Patagonia și în 
Țara de Foc, acolo unde – dintre români – numai inginerul explorator Iuliu Popper 
(care a dat nume românești  unor munți, râuri și promontorii, 1886‑1893) și bio‑
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logul Emil Racoviță (președinte al Academiei Române, 1926‑1929), întemeietorul 
biospeologiei  (expediția antarctică cu nava „Belgica”, 1897‑1899), au mai fost până 
atunci! În plus, Uca Marinescu a ajuns la Polul Nord Magnetic al Pământului 
(2007), la Polul Sud Magnetic al Pământului (2008) și la Polul Frigului (‑ 71,2 
grade Celsius, Yakutsya‑Oymyakon, Rusia, 2015). Peste tot, în lume, a purtat și a 
înălțat Drapelul Tricolor al României, fiind primită cu toate onorurile și susținută 
de ambasadele României din țările respective!!

În acest context, imediat după ce a început „luna olimpică internaționa‑
lă” (23 mai – 23 iunie), joi și vineri, 24‑25 mai 2018, profesoara Maria-Uca 
Marinescu a fost oaspete de seamă al orașului Șimleu Silvaniei, fiind primită 
admirabil! Acest eveniment inedit a fost organizat de către Primăria și Centrul 
Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) din Șimleu Silvaniei, la 
propunerea mea. Întâlnirea cu Uca Marinescu s‑a desfășurat, joi, 24 mai a.c., în 
sala de conferințe a CNIPT Șimleu Silvaniei, la care au participat cei interesați  să 
o vadă pe renumita exploratoare și să asculte pledoaria acesteia, cea referitoare la 
expedițiile făcute în lumea largă. A fost prezentă și mass‑média, reprezentată de: 
Sălăjeanul TV; Ovidiu (Mugur) Teieru – reporter foto și video șimleuan și, de ce 
nu?, de mine, membru al Asociației Jurnaliștilor Sălăjeni și al Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România.

La început, drd. Daniel Stejerean – directorul CNIPT, a salutat asistența, i‑a 
urat „Bun venit!” doamnei Maria‑Uca Marinescu și a evocat, succint, statutul so‑
cial și activitatea acesteia. 
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Fiind invitat să vorbesc, am arătat când și în ce împrejurare am cunoscut‑o pe 
Uca Marinescu. Era anul 2002, în Tabăra Olimpică de la Cabana Diham, Munții 
Bucegi (lângă Predeal), unde conduceam/coordonam patru sportivi olimpici ai 
Sălajului, de la Clubul Sportiv Școlar Zalău: Adriana Holhoș, Alexandru Labo, 
Silviu Covaciu și Farkas György Sebastian. Directoarea taberei era doamna pro‑
fesoară Maria‑Uca Marinescu – consilier al Comitetului Olimpic Român (COR) 
și vicepreședinte al Comisiei „SPORT ȘI MEDIU” din cadrul Direcției Educație 
Olimpică a COR. La 23 aprilie 2004, în cadrul Adunării Generale, COR a devenit 
Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR).  Pentru modul cum a monito‑
rizat întregul program al taberei și pentru  activitatea expediționară, demonstrată 
prin fotografii, clipuri video și documente, dar și prin inedite pilde și povețe, i‑am 
spus  doamnei Uca Marinescu că o voi invita în Șimleu Silvaniei, pentru ca lo‑
cuitorii orașului să afle câte ceva despre cum arată viața în diferite părți ale lumii. 
Mai ales că, domnia sa avea și are un cult deosebit pentru natură, pentru buna 
relație „sport‑mediu”, făcând cunoscute normele comportamentului pentru pro‑
tecția mediului înconjurător de care depindem cu toții, norme reunite în „Codul 
Naturii”. Ca atare, Uca Marinescu spune că „mediul, ca și sportul, n‑are frontiere 
și nici limite teritoriale și, de aceea, sportivii – în calitatea lor de actori principali ai 
mișcării sportive – sunt chemați să fie modele”. Pe Maria‑Uca Marinescu am mai 
întâlnit‑o în anii 2007 și 2011. În perioada 11‑14 octombrie 2007, la Piatra Neamț, 
s‑a desfășurat prima ediție a festivalului Național „Activ, Sănătos și Util”, la care am 
fost invitat, împreună cu profesoarele Elena Ștefan ‑ Școala Gimnazială „Silvania” 
Șimleu Silvaniei și Maria Radu ‑ Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău. A 
fost o acțiune interesantă și utilă, dedicată persoanelor de vârsta a II‑a și a III‑a, 
organizată de Federația Română „Sportul pentru Toți” și Direcția pentru Sport a 
județului Neamț, sub coordonarea doamnei Uca Marinescu. Apoi, ne‑am întâlnit, 
în anul 2011, la Ziua Olimpică Internațională (ediția a XXIX‑a, 23 iunie), desfășu‑
rată la Șirnea (primul sat turistic din România, comuna Fundata, județul Brașov) 
de către COSR, prin Academia Olimpică Română (AOR) și filiala Brașov a AOR, 
la care am participat împreună cu elevii Elena Florentina Pop și Dionis Alexandru 
Pop (ambii de la CN „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei) și cu profesoara Elena 
Ștefan, toți membri ai Clubului Olimpic „Gaudeamus” Șimleu Silvaniei. 

După mai multe încercări neizbutite (din vina mea!), am reușit să fac posibilă 
vizita profesoarei Uca Marinescu în Șimleu Silvaniei, cu sprijinul substanțial al ing. 
Septimiu Cătălin Țurcaș ‑ primarul orașului și al lui Daniel Stejerean, adeverin‑
du‑se proverbul „niciodată nu este prea târziu”! Nu trebuia să pierdem ocazia de a 
o avea ca oaspete de seamă pe cea care a trăit și trăiește experiența celui mai frumos 
dar al Pământului, natura, pe cea care transmite tuturor un mesaj superb: dragostea 
puternică pentru omenire, credința nezdruncinată în prietenie, unica armă împo‑
triva violenței, urii, alienării și distrugerii mediului înconjurător.  Și dacă profesoara 
Maria‑Uca Marinescu aduce în România materiale documentare, fotografii și înre‑
gistrări video din țările vizitate, împărtășindu‑le semenilor ei, pot spune că domnia 
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sa este și „ambasadoarea” statelor respective! De‑a lungul timpului, pentru perfor‑
manțele sale, a primit numeroase distincții, printre care: Diploma de Excelență, din 
partea președintelui României , Comitetului Internațional Olimpic, Comitetului 
Olimpic Român, Academiei Naționale de Educație Fizică, Ministerului Sportului 
și Tineretului, Comitetului Olimpic și Sportiv Român; Ordinul Național de Merit 
‑ în grad de Cavaler, oferit de președintele României (anul 2000); Ordinul Național 
de Merit ‑ în grad de Ofițer, oferit de președintele României (2002); Femeia Anului 
2002; Maestru Emerit al Sportului (2003); Cetățean de Onoare al orașelor: Punta 
Arenas ‑ Chile, White Horse, Yukon – Canada, Bizerte ‑ Tunisia și al localității 
Miercurea Sibiului; Fiică a comunei Orlat (județul Sibiu). În aplauzele asistenței, 
Uca Marinescu mi‑a pus la gulerul bluzei un „însemn” al Academiei Olimpice 
Române, cu Tricolorul României și Cercurile Olimpice, drept recunoaștere și 
apreciere a activităților mele, în calitatea de președinte/responsabil al Comisiei de 
Educație și Cultură Olimpică a Academiei Olimpice Române, filiala Sălaj!

În continuare, profesoara Maria‑Uca Marinescu și‑a „declinat” identitatea 
și ne‑a „purtat” prin multe țări ale lumii, spunându‑ne câteva „povești adevărate” 
despre personajele fascinante pe care le‑a întâlnit. Ne‑a prezentat, într‑o proiec‑
ție video (cu sprijinul consilierei CNIPT, Elena Trif Cocoru), imagini superbe cu 
fauna și vegetația locurilor pe care le‑a vizitat, comentându‑le cu farmecu‑i ca‑
racteristic. Din păcate, în urmă cu câțiva ani (în trenul de Brașov‑ București), i‑a 
fost furat laptop‑ul cu înregistrări video, făcute în multe din zonele Pământului în 
care a ajuns, lucru regretabil, atât pentru domnia sa, cât și pentru noi, cei prezenți. 
Drept compensație, participanții au primit pliante (cu relatări din expedițiile sale) 
și calendare 2018, cu fotografii ale Ucăi Marinescu sau diferite imagini din toa‑
tă lumea pe care a văzut‑o. A fost o „lecție” complexă, prin care ne‑a împărtășit 
câte ceva din învățămintele îndelungatei sale experiențe de exploratoare autentică 
a Planetei Albastre, Pământul. Ne‑a spus că dorul de drumeție, chemarea și desti‑
nul marilor exploratori le‑a căpătat din copilăria ei minunată, petrecută în mijlocul 
naturii, prin multe excursii în pădurile din împrejurimile Gheorghenilor (județul 
Harghita), împreună cu tatăl domniei sale. Pentru cei mulți, lumea este ceea ce ni 
se spune, pentru ea este ceea ce există cu adevărat, câștigându‑și dreptul, cu eforturi 
deosebite, de a vedea această lume pretutindeni. Și‑a definit filozofia de viață așa: să 
trăiești în mijlocul naturii, să  nu te oprești din căutare, să înțelegi libertatea pe care 
o dobândești descoperind lumi necunoscute, să iubești oamenii și să ai încredere 
în Dumnezeu! Pe Uca Marinescu, cea care și‑a văzut visul cu ochii de mai multe 
ori, o găsim în presa românească, cu diverse atribute: Femeia Record a României, 
Doamna cu sufletul tânăr, Crăiasa zăpezii veșnice, Un om al Terrei etc. Urmărită 
cu atenție, ne‑a citit două poezii tematice: „Dreptul la întrebare” (i‑a dedicat‑o re‑
gretatul Adrian Păunescu) și alta, scrisă de poetul George Coșbuc, care i se potri‑
vește (!). În plus, a spus că are în pregătire o carte despre întreaga activitate pe care a 
desfășurat‑o și, încă, o va mai desfășura, atâta timp cât o vor ține „puterile”! 
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Invitați la discuții și întrebări de către profesoara Marinescu, au vorbit, adec‑
vat: Daniel Stejerean, elevele Oana Cristina Man (clasa a IX‑a C) și Miruna Mioara 
Ioana Mureșan (X‑C) – ambele de la CN „Simion Bărnuțiu”, Ovidiu Teieru și 
Maria Pîrvu – profesoară pensionară. Răspunsurile Ucăi Marinescu au fost promp‑
te, rostite cu competență și cu afecțiune, pe măsura personalității sale.

La invitația lui Daniel Stejerean, Septimiu Cătălin Țurcaș a vorbit cu multă 
căldură sufletească despre prezența Ucăi Marinescu în Șimleu Silvaniei și despre 
activitatea acesteia, a prezentat câteva date despre oraș, invitând‑o să facă o lansare a 
cărții pe care o va scrie și în Șimleu Silvaniei, spunând: „sunt convins că mulți oameni 
din oraș și-ar dori să împărtășească experiența bogată pe care o aveți și locurile pe care le-ați 
vizitat”. Apoi, în aplauzele celor prezenți, în semn de recunoaștere și de prețuire, 
Septimiu Cătălin Țurcaș i‑a conferit doamnei profesoare Maria‑Uca Marinescu 
„Diploma de Excelență” din partea Primăriei șimleuane (pentru curajul, activitatea 
și contribuția remarcabilă în promovarea identității naționale a României), împre‑
ună cu o „plachetă” artizanală, cu stema orașului, drept simbol al Șimleului. Daniel 
Stejerean i‑a dăruit: materiale despre Festivalul „Báthory Fest”, cărți, broșuri, pli‑
ante și fotografii despre CNIPT și despre Muzeul Memorial al Holocaustului din 
Transilvania de Nord. La rândul meu, i‑am decernat doamnei Uca Marinescu 
„Diploma de Excelență” din partea Clubului Olimpic „Gaudeamus” Șimleu 
Silvaniei (pentru contribuția la succesele sportului din România și promovarea va‑
lorilor olimpismului), alături de o traistă din pânză cu inscripția „Șimleu Silvaniei”, 
având: un tricou cu însemnele clubului, Broșura mea „Retrospectiva sportului 
șimleuan”, Anuarul Presei sălăjene 2017 (Publicație a Asociației Jurnaliștilor din 
Sălaj),  Descoperim Sălajul ‑ volumul 8 (2017, Colecția „Magazin Sălăjean”‑ li‑
derul presei sălăjene), Harta orașului Șimleu Silvaniei, copii‑xerox ale unor arti‑
cole scrise de mine, pliante și fotografii cu tematică culturală și sportiv‑turistică 
din Șimleu Silvaniei. Pentru toate acestea, profesoara Marinescu a mulțumit cu 
demnitate, adresând cuvinte cuviincioase pentru onoarea care i s‑a făcut, având în 
vedere, atât persoana, cât și activitatea sa.

La sfârșit s‑au purtat discuții amicale, s‑au făcut fotografii, iar Ioana Gale – re‑
porter la „Sălăjeanul TV”, i‑a luat un interviu doamnei Uca Marinescu, în incinta 
Cetății Medievale „Báthory István”.

Timpul petrecut în Șimleu Silvaniei de Uca Marinescu, poate, a fost prea 
scurt, dar cred că a fost suficient pentru a‑și face o „părere” despre urbea de la poa‑
lele falniciei Măguri a Țării Silvaniei și despre împrejurimile acesteia, cu oameni 
minunați și buni gospodari. Am vizitat, împreună, printre altele: Monumentul lui 
Mihai Viteazul de la Guruslău; Centrul Cultural „Simion Bărnuțiu” de la Bocșa; 
Casa Memorială „ Iuliu Maniu” de la Bădăcin; Cabana Brădet, Mănăstirea „Sfânta 
Treime” de la Bic, Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord 
(unde directorul Daniel Stejerean a ținut o „lecție” de istorie tematică), Cetatea 
Medievală „Báthory István”, Parcul Central, Complexul Parohial Ortodox nr.1 
(Expoziția permanentă de carte veche, de icoană veche și arheologie, cu o descri‑
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ere pertinentă a preotului paroh Vasile Boșca, despre diversele exponate), Cetatea 
Báthory István,  Piața Agro‑alimentară , Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”, Sala 
de Sport „Măgura”, Stadionul „Măgura” și Centrul de Agrement ‑ toate din Șimleu 
Silvaniei; Muntele Sfintei Treimi; Stațiunea Balneară Boghiș; Monumentul Cepei 
de la Pericei; Barajul și Lacul de Acumulare de la Vârșolț. La sfârșit, am remarcat 
pe fața doamnei Uca Marinescu – simbol al sportivității, al luptei omului cu sine 
și cu natura, pentru o conviețuire normală – un sentiment de satisfacție, datorită 
atât prezenței sale pe aceste meleaguri  românești, cât și considerației deosebite din 
partea șimleuanilor și sălăjenilor. În discuția purtată, s‑a referit la implicarea bene‑
fică a factorilor decizionali locali în organizarea și desfășurarea tuturor activităților, 
inclusiv cea sportiv‑turistică. Aflându‑ne în „luna olimpică”, s‑a referit la „fenome‑
nul”(în sensul bun) sportiv șimleuan, apreciind activitatea sportivilor, profesorilor 
și instructorilor sportivi, reliefând contribuția adusă de Primărie și de Consiliul 
Local, de primarul Septimiu Cătălin Țurcaș, la obținerea diferitelor performanțe 
sportive. În final, a ținut să‑i salute pe toți șimleuanii și sălăjenii cu prietenie, să le 
ureze viață lungă, în deplină sănătate, propunându‑le să‑și aducă aminte de jură‑
mântul olimpic antic: „Îți mulțumim pentru pământul tău pe care am alergat. / Mulțumim 
pentru aerul care ne permite să respirăm, / Pentru apele care ne dau de băut, / Pentru Soarele 
care ne dă lumină și putere”.

Noi, șimleuanii, îi mulțumim pentru vizită și pentru sfaturile adresate, îi în‑
toarcem urarea și o felicităm pentru tot ceea ce a făcut și face pentru umanitate, 
pentru sport și mediu, pentru cunoașterea României în întreaga lume!

De asemenea, îi urăm „Drum bun!” în următoarele călătorii, în țară, în lungul 
și în latul Terrei, întrucât Maria‑Uca Marinescu a ținut și ține la îndemnul lui Dalai 
Lama: „O dată pe an, du-te undeva unde nu ai mai fost înainte!”.

31 mai 2018
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Patru cetățeni cu faimă !
Motto : „Faima este dovada valorii”. 

Luc de Clapiers, marchiz de Vauvenargues (1715‑1747), scriitor și moralist francez

Orice localitate binecuvântată de Domnul își are cetățenii săi cu faimă, cei 
care‑i cinstesc numele. Printre acestea se află și orașul Șimleu Silvaniei (atestat do‑
cumentar în anul 1251, Vathasomlyova), așezat la poalele Măgurii Șimleului, în 
bazinul hidrografic al râului Crasna, de o parte și de alta a acestui râu.

În acest context, la sfârșitul lunii lui Gustar (30 August 2018), după Praznicul 
Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, în rândul cetățenilor cu fai‑
mă ai orașului au fost menționate patru personalități, în cadrul ședinței ordinare 
a Consiliului Local. Au fost prezenți membrii consiliului (un absent motivat, din 
17), reprezentanți ai Primăriei, profesori, preoți și invitați de la nivel local, județean 
și național. După salutul de „bun‑venit !”, ing. Septimiu Cătălin Țurcaș ‑ prima‑
rul orașului, a prezentat cele 15 puncte ale ordinei de zi.  La primul punct era 
Proiectul de Hotărâre pentru acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al ora‑
șului Șimleu Silvaniei”, unor personalități din orașul Șimleu Silvaniei, proiect 
inițiat de către consilierii Rodica Tala (președinte al Comisiei de Educație, Cultură 
și Sănătate) și Viorel Crețanu. Toate cele 15 proiecte au fost aprobate în unanimi‑
tate. Pentru punctul numărul unu, la invitația viceprimarului Radu Ioan Lazăr – 
președinte de ședință, Elena Trif Cocoru – agent de turism la Centrul Național de 
Informare și Promovare Turistică Șimleu Silvaniei a dat citire celor patru „laudatio”:
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‑ Domnul profesor Traian Albu 
s‑a născut în localitatea Pietrari, județul 
Vâlcea. A absolvit cursurile Școlii Primare și 
Gimnaziale în localitatea natală, apoi, în pe‑
rioada 1951‑1955, a urmat cursurile Școlii 
Pedagogice de Băieți din Râmnicu Vâlcea, 
devenind, astfel, învățător. Ca învățător, a 
lucrat un an și trei luni în satul Recea Mică, 

din comuna Vârșolț (Sălaj), după care a fost încorporat în armată. După armată, în 
anul 1958, a fost numit îndrumător cultural la Casa de Cultură din orașul Șimleu 
Silvaniei. Ulterior, a fost numit secretarul Comitetului Raional de Cultură, apoi, 
director al Casei de Cultură Șimleu Silvaniei și director la Casa Pionierilor din ora‑
șul nostru. În anul 1964 a absolvit secția Pedagogică a Conservatorului de Muzică 
„Gheorghe Dima” din Cluj‑Napoca, ajungând profesor de muzică la școlile din 
orașul Șimleu Silvaniei. A obținut toate gradele didactice, în anul 1983 obținând 
gradul I. De‑a lungul carierei profesionale a avut preocupări diverse în domeniul 
cultural‑ artistic, respectiv a fost instructor de formații: taraful de muzică populară, 
brigăzi artistice, formații de teatru, dirijor de cor. Rezultatele obținute în evoluția 
pe scenă a acestor formații au fost apreciate de cei în drept și de către presa, radioul 
și televiziunea din acele vremuri, primind , astfel, numeroase premii, diplome și 
medalii la festivalurile și concursurile la care a participat. Ca profesor, a instruit 
cu succes soliști de muzică populară și muzică ușoară, grupuri vocale și, mai ales, 
coruri de elevi.

După 1989, activitatea sa în domeniul cultural‑artistic mai ales, a continuat 
și mai intens, prezentând momente artistice la aproape toate evenimentele istorice 
sau de altă natură, răspunzând prompt la toate solicitările Primăriei și Consiliului 
Local al orașului Șimleu Silvaniei. Cetățenii orașului Șimleu Silvaniei, cei prezenți 
la aceste evenimente, au apreciat repertoriul bogat de cântece și versuri prezentate 
de‑a lungul anilor de zeci și sute de elevi, instruiți de către dânsul. Drept recunoș‑
tință, a primit din partea Primăriei și conducerii școlilor mai multe diplome de 
merit și excelență. De mai mulți ani instruiește și conduce corul Bisericii Ortodoxe 
nr.2 din Șimleu Silvaniei, cu care, de asemenea, în afară de ceea ce face în Biserică, 
a fost prezent la diferite evenimente din oraș și la toate concertele de colinde care 
au fost organizate.

‑ Preacucernicul părinte Vasile 
Boșca, preotul paroh al Parohiei Ortodoxe 
„Intrarea Maicii Domnului în Biserică” 
din Șimleu Silvaniei, s‑a născut la 18 iulie 
1956, din părinții Ioan și Maria, în satul 
Pustă‑Vale, sat aparținând, la acea vreme, 
comunei Uileac, raionul Șimleu Silvaniei. 
Între anii 1963‑1972 a urmat cursurile cla‑
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selor primare, gimnaziale și liceale la școlile din Pustă‑Vale, Criștelec și Șimleu 
Silvaniei, urmând, apoi, cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Caransebeș 
și stagiul militar la Zalău. S‑a căsătorit în anul 1978 cu Pădurean Emilia din satul 
Pustă, cu care are trei copii, toți desfășurându‑și activitatea, în prezent, în orașul 
Șimleu Silvaniei. În 29 septembrie 1978 a fost hirotonit preot pe seama Parohiei 
Chiribiș, din județul Bihor. Între anii 1972‑1982 a urmat cursurile Institutului 
Teologic Ortodox din Sibiu, perioadă în care a împletit activitatea pastorală cu stu‑
diul universitar și individual, precum și cu grija administrației parohiale și familiale. 
În perioada 1984‑1990 a fost preot paroh al Parohiei Ortodoxe Aleșd II – Tinăud. 
Din anul 1990 până în prezent este preot paroh al Parohiei Ortodoxe din Șimleu 
Silvaniei. Pe parcursul celor 40 de ani de activitate preoțească, preacucernicul pă‑
rinte a fost distins de către ierarhii eparhioți cu următoarele distincții preoțești : 
Sachelar (1983), Iconom (1985), Iconom stravofor (1995), Crucea Sălăjeană (2016).

Activitatea la Parohia Ortodoxă „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” 
Șimleu Silvaniei. În anul 1994 s‑au început lucrările de construire a clădirii 
Complexului Parohial Ortodox, finalizat și inaugurat în anul 2000. Acesta este 
compus din: capelă, expoziție permanentă sau muzeu, cum îi spunem noi, de carte 
și icoană veche, arheologie și obiecte etnografice. De asemenea, include cantină 
socială, magazin de cărți și obiecte bisericești, un cabinet stomatologic, patru biro‑
uri pentru administrație, bibliotecă, arhivă, două apartamente de serviciu, precum 
și două săli de conferință cu 20, respectiv 70 de locuri. Tot aici funcționează în 
prezent și sediul Protopopiatului Ortodox Șimleu, al cărui protoiereu, părintele 
Vasile, a fost în perioada 2007‑2012, perioadă în care a retrocedat Bisericii Greco‑
Catolice, prin donație, fostul sediu al Vicariatului Silvaniei. În anul 2015 s‑a fi‑
nalizat proiectul de finanțare cu titlul „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de 
Parohia Ortodoxă Română Șimleu Silvaniei prin înființarea Centrului de Servicii 
Sociale cu destinație multifuncțională „Filantropia”, proiect ce a fost depus la 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord‑Vest. Clădirea noului Centru de Servicii 
Sociale Multifuncțional „Filantropia” are destinație socială și deservește, în regim 
social, unui număr de 70 de persoane, elevi până în 18 ani, tineri proveniți din 
sistemul rezidențial de stat între 18‑25 de ani, în același proiect fiindu‑le oferită 
masa de prânz și persoanelor adulte aflate în dificultate. În colaborare cu Primăria 
orașului Șimleu Silvaniei, părintele Vasile și‑a adus aportul în construirea Altarului‑
Monument al Eroilor din Piața Iuliu Maniu, edificat chiar pe locul desfășurării 
Adunării Populare pentru delegarea reprezentanților Șimleului la Marea Adunare 
de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918. Activitățile pastorale, social‑caritative și cele 
administrative, constând, în prezent, în renovarea exterioară a bisericii, își urmează 
cursul firesc pentru un om care iubește Șimleul și oamenii lui, și care dorește să își 
depună energia și priceperea în slujba comunității.

‑ Profesorul Marin Ștefan s‑a născut la 1 aprilie 1945, în comuna Rîmești‑
Beica, acum Șușani, nu prea departe de Drăgășani. A absolvit Liceul „Vasile Roaită” 
din Râmnicu Vâlcea, secția cu program special de educație fizică și sport  și este 
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licențiat al Institutului de Educație Fizică și Sport 
din București, specialitatea atletism, având și car‑
net de antrenor. Are gradul didactic I, cu media 10, 
carnet de arbitru republican de handbal și de volei, 
fiind și arbitru de: atletism, fotbal, orientare sporti‑
vă, popice, șah și tenis de masă. 

Marin Ștefan a venit în orașul Șimleu 
Silvaniei în luna septembrie 1963, începându‑și 

activitatea didactică la Școala Tehnică Veterinară, actualul Liceu Tehnologic „Ioan 
Ossian”, profesând, apoi, la: Școala Generală nr.1, Școala Specială, Liceul Teoretic, 
actualul Colegiu Național „Simion Bărnuțiu” și, bineînțeles, Școala Gimnazială 
„Silvania”. În anii 1966‑1967 a deținut funcția de instructor sportiv la Consiliul 
Raional al Uniunii de Cultură Fizică și Sport Șimleu, Regiunea Crișana, iar între 
anii 1972‑1990 a fost președinte al Consiliului Orășenesc pentru Educație Fizică 
și Sport Șimleu Silvaniei. În perioada 1990‑2009 a fost profesor titular de educație 
fizică și sport la Școala Gimnazială „Silvania”, de unde s‑a pensionat în anul 2008.

În procesul instructiv‑educativ din întreaga sa carieră didactică, profesorul 
Marin Ștefan a transformat activitatea de educație într‑un act de creație, făcut cu 
multă dragoste și pricepere, respectându‑și, astfel, cu onoare statutul de om al șco‑
lii. A format oameni liberi, a șlefuit caractere, a risipit ignoranța, slujind adevărul 
pentru ca toți cei pe care i‑a educat în acest spirit să poată da curs orientării naturale 
cu care au fost înzestrați de Dumnezeu, să se poată bucura de viață și de împlinire, 
să fie generoși, să aibă certitudini, să iubească și să spere. Cu mulți dintre elevii săi, 
buni sportivi, a obținut rezultate bune și foarte bune la diferite competiții și con‑
cursuri sportive, atât în campionatele Regiunii Crișana, cât și în cele ale Județului 
Sălaj, dar și la nivel interjudețean, național și chiar internațional. La rândul său, 
a fost un bun sportiv, fiind campion orășenesc, raional, regional, județean,  pre‑
cum și  național, la mai multe probe sportive. A îndeplinit multe funcții didactice, 
printre care: membru al grupului de lucru pentru elaborarea programelor școlare 
de educație fizică la clasele I‑VIII din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și 
Inovării, profesor metodist și formator al Inspectoratului Școlar Sălaj; responsabil al 
Cercului Pedagogic al profesorilor de educație fizică și sport din Centrul  Metodic  
Șimleu; președinte al Comisiei  județene de șah școlar; președinte al Comisiei de 
Educație și Cultură Olimpică a Academiei Olimpice Române, filiala Sălaj; mem‑
bru al Consiliului de Administrație din școală; șef de catedră și de comisie metodi‑
că; responsabil al Comisiei de disciplină din școală ; președinte al Asociației spor‑
tive școlare „Viitorul”, responsabil al Cercului „Educație rutieră‑ Educație pentru 
viață și, bineînțeles, diriginte. Drept recunoaștere și apreciere a activității sale, are 
titlul de „Profesor Evidențiat”; distincțiile: „Merite deosebite în activitatea sporti‑
vă”, „Cercurile Olimpice” și „Meritul Sportiv Sălăjean”. De asemenea, are placheta 
omagială „Respect pentru Șimleu”, din 2013 și lângă acestea se mai adaugă nume‑
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roase diplome de excelență, de onoare, de aniversare, omagiale, de participare, pre‑
cum și scrisori de mulțumire din partea unor foruri locale, județene și naționale.

În perioadele deținerii funcției de instructor sportiv la Consiliul Raional al 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport Șimleu și, apoi, de președinte al Consiliului 
Orășenesc pentru Educație Fizică și Sport Șimleu Silvaniei, a avut o contribuție în‑
semnată pentru ca sportul șimleuan să devină o voce însemnată  în „concertul” re‑
gional, județean, național și chiar internațional. O dovedesc faptele, atât în sportul 
de masă, cât și în cel de performanță. În virtutea acestor funcții, profesorul Marin 
Ștefan s‑a preocupat de organizarea și desfășurarea diverselor activități sportive în : 
grădinițe, școli și licee, precum și în asociațiile și cluburile sportive școlare și în cele 
din instituții și întreprinderi  economice. În acest timp, orașul nostru s‑a evidențiat 
la diferite campionate și întreceri sportive de: atletism, handbal, radiogoniometrie 
sau vânătoare de vulpi, box, deltaplanorism, întreceri de haltere, șah, tenis de masă, 
tenis de câmp, karting, ciclism și popice, fiind și gazdă a unor faze, etape județene, 
interjudețene și naționale. Fotbalul a fost reprezentat cu cinste de echipele școlare 
sau ale seniorilor, cele care au activat cu succes în campionatele Regiunii Crișana și 
ale Județului Sălaj, promovând de mai multe ori în Divizia „C”, sub diferite titula‑
turi : Măgura, Viitorul Gloria, Izomat, Mobila‑Armătura și Mobila. Voleiul a fost la 
loc de cinste, fiind foarte îndrăgit de șimleuani. Echipa masculină „Cooperatorul” 
a promovat în Divizia „B”, în anul 1967, iar în anul 1978 a promovat în Divizia„A”, 
sub denumirea de „Silvania”. În anul 1982 această echipă s‑a clasat pe locul III 
în campionatul României, iar în anul 1983 a câștigat „Cupa Balcanică”. În același 
context, cel al funcției de președinte al sportului șimleuan, profesorul Marin Ștefan 
a avut un important aport la dezvoltarea bazelor sportive din oraș : terenuri  bitu‑
minizate, săli de sport în școli, renovarea stadionului orașului, a pistei de atletism și 
construirea tribunelor acoperite, sala de sport de la stadion și popicăria, terenul de 
volei și de handbal din Parcul Cetății, precum și  Baza Sportivă de la Cubic.

Profesorul Marin Ștefan este membru al Asociației Jurnaliștilor Sălăjeni  și al 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și timp de peste 50 de ani, a avut și 
are o frumoasă și bogată activitate publicistică în peste 35 de publicații locale, jude‑
țene și naționale. Articolele sale și galeriile foto, realizate cu destul  profesionalism, 
redau, în mod detaliat și corect, activitățile educative și spirituale, sociale și econo‑
mice, culturale și sportive, organizate și desfășurate în Șimleu Silvaniei. Ca atare, 
orașul nostru este promovat și cunoscut sub toate aspectele vieții cotidiene, atât în 
România, cât și peste granițele acesteia, și grație talentului, muncii și perseverenței  
profesorului  Marin Ștefan, în presă.

‑ Preotul Țurcaș Gheorghe ‑ vicar foraneu greco‑catolic al Silvaniei s‑a năs‑
cut la data de 3 martie 1940 în comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj, din părinții 
Teodor și Irina, acum decedați. Este absolvent licențiat al Facultății de Teologie 
Ortodoxă de la Sibiu, promoția anilor 1974‑1975. În perioada 1974‑1977 a funcțio‑
nat ca preot ortodox la Parohia Supuru de Sus, apoi la Parohia Bădăcin, în perioada 
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1977‑1986, iar din februarie 1986 până în anul 1990, la 
Parohia nr.1 Șimleu Silvaniei, actuala Biserica Mare. 

În perioada slujirii ca preot paroh la biserica 
sus‑amintită, s‑au efectuat sub păstorirea sa, următoarele 
lucrări : pictură în frescă, iconostas nou sculptat și icoane 
pictate, schimbarea dușumelei, precum și lambriuri cu 
scaune. Începând cu luna iunie 1990, a devenit paroh al 
Bisericii Greco‑Catolice din Șimleu Silvaniei. În această 
calitate s‑a ocupat de construirea Bisericii Greco‑Catolice 
„Sfânta Treime” din Șimleu Silvaniei, precum și de actu‑

ala casă parohială. Paralel cu activitatea administrativă, s‑a ocupat permanent și de 
viața spirituală, în ambele perioade, iar mai târziu și de predarea orelor de religie 
în școli, la credincioșii greco‑catolici. În prezent este preot greco‑catolic pensionar, 
dar, în mod onorific, este în continuare vicar foraneu greco‑catolic al Silvaniei. 

Apoi, președintele de ședință a dat cuvântul celor patru domni pentru a‑și spu‑
ne punctul de vedere în legătură cu pledoariile făcute de către Elena Trif Cocoru. 
Aceștia, în ordine alfabetică, au prezentat detaliat aspecte noi ale activităților orga‑
nizate și desfășurate, precum și rezultatele obținute în cariera lor profesională și 
nu numai. Fiecare a mulțumit pentru „nominalizare”, spunând că, în continuare, 
va avea aceleași preocupări educative și social‑culturale, menite să ducă mai de‑
parte faima orașului Șimleu Silvaniei. Spre surprinderea întregii asistențe, preotul 
Gheorghe Țurcaș, printre altele,  a spus: „(…) Refuz acest titlu pentru că fiul meu este 
primarul orașului Șimleu Silvaniei și, de fiecare dată când există un eveniment legat de familie, 
familia mea este batjocorită și jignită de către o părticică din presă și nu vreau s-o supun, din 
nou, la asemenea jigniri. (…) N-am alte motive, și tot respecul pentru cei care s-au gândit să 
mă propună. Până când el este primar, eu nu pot fi Cetățean de Onoare, pentru că tot timpul 
se găsesc asemenea persoane care batjocoresc familia mea. (…)”.

În continuare, la solicitarea lui Radu Ioan Lazăr , au luat cuvântul: prof. Ioan 
Abrudan – director al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Zalău ( fost inspector 
școlar general al Sălajului), Doru Dinu Glăvan – președinte al Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, Teofil Chiș ‑ maestru emerit al sportului (Cetățean 
de Onoare al orașului), Ioan Moș ‑ președinte al Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Șimleu Silvaniei, prof. Maria Pîrvu – pensionară, prof. Marioara 
Ghile – director adjunct al Școlii Gimnaziale „Silvania” Șimleu Silvaniei, Ioan 
Ghilea – consilier local, Oláh Ștefan – maestru al sportului (Cetățan de Onoare al 
orașului) și prof. Rodica Tala. Aceștia au avut discursuri pertinente, atât în ansam‑
blul împrejurărilor și al condițiilor create de acest eveniment, cât și al particularității 
fiecăruia dintre cei nominalizați pentru a primi acest titlu onorant. Felicitându‑i 
pentru ceea ce au realizat, au întărit meritul acestora, susținându‑i în această opor‑
tunitate. În plus, au avut aprecieri elogioase despre părintele Gheorghe Țurcaș 
și despre întreaga sa carieră profesională, spunându‑i să accepte primirea titlului. 
Acestora, rugător, s‑a alăturat și subsemnatul. Gheorghe Țurcaș a intervenit, din 
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nou, declarând ferm și cu demnitate că nu‑și schimbă opțiunea luată. Și, culmea !, 
este a doua oară când „pățește” așa ceva de când fiul său este primarul orașului 
Șimleu Silvaniei… Ca atare, prof. Rodica Tala, cu părere de rău, a propus retragerea 
hotărârii a patra de la proiectul respectiv.

În alocuțiunea sa, Septimiu Cătălin Țurcaș ‑ primarul orașului Șimleu 
Silvaniei, a vorbit cu competență despre relația cu cei trei rămași pentru „desemna‑
re” și a prezentat câteva elemente definitorii ale activității acestora. Mulțumindu‑
le, i‑a felicitat pentru ceea ce au făcut, de‑a lungul timpului, pentru promovarea 
orașului Șimleu Silvaniei la nivel județean, național și internațional. În plus, a avut 
un discurs adecvat cu privire la situația nedorită, una delicată, creată de unii rău‑
voitori și de refuzul categoric al tatălui său, acela de a nu accepta titlul de Cetățean 
de Onoare, la propunerea Consiliului Local și nu a domniei sale, ca primar.  Cele 
trei hotărâri/articole ale punctului unu din ordinea de zi, citite de președintele de 
ședință, au fost votate, pe rând, în unanimitate de consilieri.

A urmat oficierea conferirii titlului de Cetățean de Onoare al orașului 
Șimleu Silvaniei, de către Primărie și Consiliul Local. Astfel, Septimiu Cătălin 
Țurcaș a citit conținutul diplomelor personalizate, înmânându‑le protocolar, ală‑
turi de nelipsitele felicitări și strângeri de mâini: profesorului Albu Traian „pentru 
profesionalism și dăruire în pregătirea muzicală a elevilor și consecvența în promovarea cu talent 
artistic a ideilor și valorilor spiritualității românești”, preotului paroh Boșca Vasile  „pentru 
activitatea și contribuția personală în a ctitori lăcașe puse în slujba comunității orașului Șimleu 
Silvaniei, pentru creșterea prestigiului bisericii și atitudinea față de latura spirituală a 
ființei umane” și profesorului Ștefan Marin „pentru activitatea jurnalistică, impli‑
carea în activități culturale și sportive și promovarea în presă a orașului Șimleu 
Silvaniei”. În același cadru, Rodica Tala a oferit fiecăruia „cheia orașului Șimleu 
Silvaniei”, iar Viorel Crețanu medaliile „Cetățean de Onoare al orașului Șimleu 
Silvaniei” personalizate, în aplauzele asistenței.

10 septembrie 2018
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szaBó attiLa
Hepehupa

Csigadomb

A sztánai képzőművészeti szimpózium 

Szilágy megyében egy újabb helyszínnel bővült a képzőművészeti élet 
színtere: két éve Sztánán adódik lehetőség a művészeknek együtt töltött időre, 
alkotásra, eszme‑ és tapasztalatcserére, barátságok ápolására. A Szilágy megyei 
múzeum művészeti osztályának, a Ioan Sima Művészeti Múzeum kezdeménye‑
zéseként létrejött alkotói szimpózium mindkét alkalommal Kós Károly hazájában, 
a Varjúvár szomszédságában épült Szentimrei‑házban lelt otthonra, melyet 1925‑
ben maga Kós tervezett. Az egykori Ipp Art alkotótáborok kapcsán is partnerként 
közreműködő Szabó Zsolt szerkesztő, író, egyetemi tanár és művelődésszervező 
nemcsak lelkes házigazdája a szimpóziumnak, hanem a tábor utóéletére is odafi‑
gyelő munkatárs, aki a kiállítások szervezésében is szerepet vállal. Az ő második 
otthonát képező Szentimrei‑vendégház (szülői ház) megnyerő építészeti alko‑
tás, mely otthonos belső tereivel és teraszaival, a nagy udvarral sok kalotaszegi 
turizmust választó vendég számára vált vonzóvá, újfent pedig a művészeteket 
befogadó kúriának bizonyul. Kuriózum, hogy a kollozsvári képzőművészeti főis‑
kola növendékei egy időben ezt a házat használták nyári gyakorlatuk színhelyéül, 
melynek emlékét egy olajfestmény is őrzi a kúria falán: a ház előtti udvarrészen 
festőállvány előtt álló alakot megjelenítő Mohi kép. A sztánai képzőművészeti 
tevékenység előzményének viszont sokkal inkább Kós Károly Varjú várbeli szel‑
lemi műhelye tekintendő, a műterem, mely (műépítészeti tervek mellett) ama 
híres tusrajzok és linóleummetszetek, házi nyomdában készült bibliofil köny‑
vek és grafikák megszületésének helyszíne volt. A sztánai Csigadomb1 alkotói 
szimpózium a helyi kulturális pezsgés történetének egyik lehetséges folytatása, 
remélhetőleg az erdélyi művészeti élet fontos momentuma is. 

Szilágy megye egyik sajátos kisrégiója, az Almás‑mente valójában a kalota‑
szegi Alszeg része, ezen belül pedig Sztána (csakúgy mint Zsobok – a képzőmű‑
vészetek fontos helyszíne) tulajdonképpen Kolozsvár szellemi vonzásköréhez 
tartozik, már csupán Kós révén is, de Bánffyhunyad közelsége is inkább ezeket 
a szálakat erősíti. A kulturális hagyományt illetően e vidéket semmiképp nem a 
Szilágyság szellemisége jellemzi, mindazonáltal ötven éve a megyésítés nyomán a 
Szilágyság fővárosa, Zilah a központja e kis kalotasszegi régiónak is. Ugyanakkor 
történelmileg számos kapocs kimutatható a Meszesen inneni és túli régiók kö‑
zött, melyben éppen Zilahnak volt a legnagyobb szerepe. Egyrészt a Meszes kapu 
révén (középkori kereskedelem, katonai forgalom), másrészt pedig a zilahi iparo‑
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sok és szilágysági gazdák áru‑ és terményértékesítésében a Meszes‑aljai, Csucsát, 
Bánffyhunyadot, Hídalmást érintő kereskedelmi forgalomban éppen az Almás‑
mentének jutott kiemelkedő szerep. Mindez magától értetődően vezetett egyfajta 
kulturális forgalomhoz is és a kisrégiók közti kölcsönhatáshoz. Mai napig számos 
kalotaszegi tisztaszoba falát többek között a zilahi fazakasok díszes cserépedényei 
díszítik (csuprok, kancsók, bokályok, tányérok, tálak), ugyanakkor a második vi‑
lágháború után szilágysági otthonokban is elterjedt lett a kalotaszegi varrottas, 
mint lakásdísz. E kulturális kölcsönösség szellemében máig fontos lehet a két 
régió (Szilágyság és a kalotaszegi Alszeg) egymást kiegészítő értékeinek ismerete. 

És ez a képzőművészetek terén is igaz. A szilágysági és kalotaszegi alkotókkal 
induló sztánai alkotótábor résztvevőinek sorát kiterjesztettük erdélyi, székelyföldi 
és magyarországi részekről érkezett művészek körére. Másrészt pedig művészeti 
téren a sztánai nagy Mester neve és szellemi öröksége (hagyománytisztelet, erdé‑
lyiség) mellett fontos számunkra az a hagyaték is, melyet a zilahi képzőművész 
Szabó Vilmos neve fémjelez: témavilágtól függetlenül egyszerre felhasználni a  
haladó képzőművészeti formanyelvet és a hagyomány nyújtotta lehetőségeket az 
alkotói önazonosság kialakításában, az életmű megteremtésében. 

Az alkotói szimpózium, mint közintézményi kezdeményezés nemcsak 
muzeológusi szempontok érvényesülését követi, úgymint a kortárs művészeti 
gyűjtemény bővítése, hanem elsődleges céljául tűzte ki az alkotói munka ser‑
kentését, kortárs művészeti alkotások létrejöttét, dokumentálását. Izgalmas lehet 
ilyenként a specifikus egyéni törekvések mellett vagy ezek keretében a hely szelle‑
mének hatására születő művek létrejötte. Ugyanakkor a szükséges szakmai konf‑
rontáció és kommunikáció is megvalósul ilyen keretek között, az egyéni és mű‑
vészi életforma aktuális kihívásait érintő kerekasztalbeszélgetések lényeges részei 
a programnak. A születő művek, mint kulturális javak, szélesebb körben történő 
hasznosulása kiállítások formájában valósul meg, melyek elsősorban a kolozsvári 
és a zilahi művelődési élet palettáját színesítik, de jövőben tervezett katalógusok 
formájában az erdélyi művészeti szakkiadványok sorát is gazdagíthatják.

Mindkét év művészeti anyaga kiállításra került Kolozsváron a Minerva ga‑
lériában2. Specifikuma az életkor szerint fiatal alkotóktól származó anyagnak a 
figurativitás hangsúlyos jelenléte, annak is inkább százéves erdélyi művészeti 
hagyományunk törzsanyagát jelentő posztimpresszionizmus utáni expresszív és 
szerkezetelvű, tehát erőteljesen rajzos alapú változata. 

A tábor résztvevői voltak a szilágysági alkotók közül Adorján Ilona, Vári 
Váncza Edith, Rózsa Róbert, Szabó Attila (festők), a szomszédos Zsobokról 
Horváth Levente festő, Benk András grafikus Bánffyhunyadról, Kolozsvárról 
Dabóczy Géza grafikus, festő és Fábián Emőke festő, majd Sespsiszentgyörgyről 
Dobolyi Tamás grafikus és Hosszú Zoltán szobrász, míg Marosvásárhelyről 
Szabó Anna‑Mária festő, valamint Brassóból Sipos István Márton szobrász. 
Magyarországi alkotókként vettek részt a táborban András Tünde, Solticz 
Kálmán, Juhos Kiss Sándor, László Dániel, Horváth Krisztián festők és Rizmayer 
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Péter fotóművész.  A két év anyagában a leginkább reprezentáltabb műnem a 
festészet. Figuratív expresszionista, kissé fouve‑ba áthajló színvilág, egyfajta pu‑
rizmus, esszencia‑látás és ‑érzékeltetés, ugyanakkor misztikumba öltöző közlés 
mutatkozik meg a festők vásznain (Horváth Levente, Szabó Anna‑Mária, Adorján 
Ilona, Szabó Attila), ugyanakkor a közvetlen táj‑élmény lenyűgöző ereje köszön 
vissza a tonális fényfestést művelő Dabóczi Géza, Fábián Emőke, a László Dániel 
virtuozítással művelt kompozícióin, Vári Váncza Edith, András Tünde, Rózsa 
Róbert és Juhos Kiss Sándor akrill és olajfestményein, Horváth Krisztián érzék‑
letes aquarelljein. Solticz Kálmán módszere installatív vagy inkább talált tárgy és 
festészet határán mozgó szemléletet tükröz. A grafika terén Dobolyi Tamás linó‑
metszet technikáját választja a fantasztikum és expresszív, szürrealisztikus világ 
helyi motívumaiból összeszőtt kompozícióiban, míg a kalotaszegi specifikumot 
pasztell‑technikával ragadja meg Benk András és Szabó Attila, kihasználva a fel‑
erősített színek kifejező erejét. Fotó és videó a technikai alapja Rizmayer Péter 
koncept‑fotóinak és mozgóképeinek: metaforikus képtörténetek együtt‑ismert, 
archetipikus motívumokkal. A fotó és videó médiumát veszi olykor kölcsön a 
festő Horváth Levente is festményeinek újraértelmezéseiben (kép a képben és a 
filmben), mi által a kép mint objektum sajátos környezetbe kerülve megszemé‑
lyesül, létezése új értelmet kap. A szobrászat lehetőségei közül a fa helyben adott 
médiumát használja mindkét szobrász. Sipos István Márton organikus forma 
érzetét keltő arhitekturális motívum vertikális konstrukciójában látja Kalotaszeg 
metaforáját, míg Hosszú Zoltán alkotásai inkább a hullámzás nőies formáit ál‑
modó fitomorf és zoomorf motívumok. 

A szimpózium ideje alatt bemutatásra kerülő portfóliók is sokat elmondanak 
az egyes alkotók szakmai pályájáról, művészetéről, sajátos világáról. Mindenik 
saját, egyéni bemutatkozással is gazdagíthatná az erdélyi művészeti beszédteret. 
Együttes szereplésükkel idáig két alkalommal láthattunk betekintést művésze‑
tükbe olyan alkotásokkal, melyekre mindenképp rányomja bélyegét a hely és idő, 
ahol, amikor születtek (Sztána/Kalotaszeg, nyáridő, nyári fények, Szentimrei ház, 
Csigadomb, stb.). 

Egyfajta esetlegesség veszélye is fennálhat egy ilyen közös tárlat esetében, 
bár a kiszámíthatatlan komponens lehet egyben kuriózum is, sőt egy meglepő 
plussz is a kurátori alakításban. A megszokottól (műterem) eltérő helyszíneken 
(alkotótáborokban, tematikus vagy kötetlen workshopok alkalmával) készült al‑
kotások helyzete tekinthető adott esetben kritikusnak is az életmű sajátosságát és 
egészét véve alapul, mivelhogy gyakran fellelhető ilyen esetekben egy másfajta 
szellem megnyilvánulása, eltérő szemléletmód vagy a tipikus tematikát illetően 
nem túl releváns alkotások születése, ami az esztétikai és emberi  környezet vál‑
tozásának írható a számlájára. Ugyanakkor lehet utakat nyitó és döntő kérdéseket 
megválaszoló alkalom is az ilyen, esetenként az alkotás szűkre szabott lehetősé‑
geinek értékes alkalma is. Mindenképp a mozgásnak, változásnak, a kommuni‑
kációnak lehetősége, talán a fejlődésnek is. Pont ezért hasonló alkotói szimpóziu‑
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mok fontossága nehezen lemérhető az egyes életművek vagy a művészettörténet 
szempontjából – és nem is ez a lényege. Mi sem innen közelítjük meg, nem is 
ez a fajta értékítélet a célunk. Csupán annyi a lehetőségünk, hogy szemléltetőt 
adjunk a mai erdélyi vagy Erdélyhez kötődő alkotók tájékozódásaiból, melyben 
talán az a közös, hogy fontosnak tartják a viszonyulást meghatározott (tájbeli, 
emberi, kulturális) környezetükhöz, mely értelmezi alkotásikat és mely által köz‑
lendőjüket maguk is értelmezhetőnek tartják.

Hepehupa 2017. Nr. 4

Autorul articolului analizează activitatea taberei de vară a artiștilor plastici din 
Jebuc cu care ocazie se organizează vernisajul operelor realizate.



Szilágysámsoni alkotótábor

„Kies és áldott ez a föld, kiváltképpen ha dolgos kezek és szorgos 
lelkek művelik. Ezek hatására áttetsző, csillogó folyékony aranyat 

terem. Önök jól tudják, hogy a szőlő az a föld és a Nap nászának sze‑
relmes gyümölcse és hogy a szőlőmíves eme áldás világrajövetelekor 

csak egy bába szerepét tölti be, világra segíti a folyékony aranyat. 

Mi festők hasonlóképpen az életet adó Égi-test teremtő műveletével segédkezünk és 
tanúskodunk. Egy bő héten át kóstolgattuk a napfény ízét a sámsoni borokban és most eljött 
az az alkalom, hogy önök is megízleljk szülőfalujuk, vidékük szépségeit, úgy ahogyan a mi 
szívünk, szemünk és kezünk festménnyé érlelte”. (Dabóczi Géza festő-grafikus, szilágy-
sámsoni kiállítás megnyitója)

2018‑ban ismét a Tövisháton, Szilágy‑sámsonban került sor egy újólag in‑
dított alkotótáborra, melyet a helyi önkormányzat szervezett karöltve a Szilágy 
Megyei Művelődési és Művészeti Központtal szilágysági és más erdélyi valamint 
magyarországi képzőművészek részvételével. Dabóczi Géza festő‑grafikus és 
Szabó Attila festő meghívására 10 alkotó dolgozott főleg festészeti technikákban 
és pasztellben. A falu régi házai, a gyönyörű táj közeli és távlati képekben, port‑
rék és a festői pincesor szerepel alkotásaikon. A figurativitás igézetében alkotó 
művészek tíz nap alatt több mint negyven munkában fogalmazták képpé benyo‑
másikat, forma‑ és színélményeiket, a tónusos olajfestés plain‑air hagyományát 
vagy az akvarell hamvasságát használva, de expresszívebb, sőt vad színhasználat is 
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fellelhető alkotásaikon. A július 30. ‑ augusztus 8. között zajló alkotói szimpózi‑
um közbeeső vasárnapján kisebb lélegzetű kiállításra is sor került a polgármesteri 
hivatal előtt, melyet a falu népe is megtisztelt jelenlétével.

Szilágy megyében több alkotótábor is elindult már az elmúlt évtizedek alatt, 
a Berettyó‑mentén, a Tövisháton, az Almás‑menti falvakban. Sámsonban Bántó 
Zoltán polgármester javaslatára elsőízben szervezték meg az alkotói szimpózi‑
umot, mellyel az volt a cél, hogy az alkotói munka révén is Sámsonra fordítsák 
a közvélemény figyelmét. Meglátásunk szerint az elsősorban borászatáról híres 
magyar falu hagyományos épített környezete: régi házai, temploma és építészeti 
örökségszámba menő pincesora vizuális adottságai révén alkalmas arra, hogy kép‑
zőművészeti alkotásokat inspiráljon. Az alkotók munkáját a Katakomba Társaság 
részvételével az East Grain vállalkozás is támogatta. 

Az itt készült művekkel nemcsak kiállítások szervezése a cél, a polgármesteri 
hivatal valamint a Szilágy Megyei Művelődési és Művészeti Központ saját gyűj‑
teményt is kialakítanak majd az adományozott munkákból, melyek az évek során 
valószínűleg komoly kollekciókká gyarapodnak. 

A tíz napos alkotói időszak termése – a több mint negyven mű – komoly 
hozzájárulás a kortárs művészeti produkcióhoz – még akkor is, ha csak az idei 
Szilágy megyei táborok sorát vesszük figyelembe. Dabóczi Géza festő‑grafikus 
(Kolozsvár) olaj képein a plein‑air technika köszön vissza. A festő a számára leg‑
kedvesebb késődélutáni fényeiben sütkérező tájrészleteket ragadja meg – mint‑
egy az arany reflexióiként – lehelletfinom árnyalatokban, valamint szelíd hang‑
színeket idéző alkonyati képeket (pince, fejfák). Vári‑Váncza Edith festő (Zilah) a 
posztimpresszionizmus szelíden expresszív nyelvén beszéli el a festői érzékeny‑
ségén átszűrt látványelemeket: tájrészletek, panoramikus látvány, portré, csendé‑
letszerű kompozíció, pincebejárat. Rózsa Róbert festő (Zilah) színáradatszerűen 
tobzódó olajfestményekkel hívja fel a figyelmet a (még meglévő) régi falusi por‑
ták bájára, a tipikus falusi udvar‑ és csűrrészletekre, a sámsoni márka – a szőlő‑
tőke – motívumára, a templomtoronnyal ékeskedő faluképre. Illyés Anna fiatal 
grafikus‑tanonc (Kolozsvár) ezúttal festőként remekelt tájképfestő technikát ta‑
nulva mesterétől, Dabóczi Gézától. Matei László festő (Kolozsvár) magasfokú 
festőiséggel megalkotott olajképek sorával idézi meg emblematikus motívumait a 
sámsoni pincesornak (borospince, pincesori tájrészletek), de emellet egy expresz‑
szív idős férfiportré is tanúskodik a borosgazdákkal folytatott bensőséges beszél‑
getésekről. Fábián Emőke festő (Marosvásárhely) a francia nagy realizmus és ple‑
in‑air iskola remekeit idéző festőiséggel alkotta meg szuggesztív tájkompozicióit 
(legelő, nagy fa, domboldal). András Tünde festő (Budapest) monokrómszerűen 
vagy redukált színkontrasztokkal, finom harmóniákat kelt kifejező tájszerkeze‑
teket megragadó kompoziciókon, melyeken a festői látás fölülírja a látvány re‑
alitását érzéki anyag‑felület hatást érve el. Horváth Krisztián festő (Budapest) 
az akvarellt választja a tájélmény meditatív átélését leképező gyakorlatul. Benk 
András grafikus (Bánffyhunyad) pasztellképekben rögzíti benyomásait erős szín‑
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kontrasztokkal, jó színérzékkel vallva sámsoni élményeiről (pincék, szilvafék, 
régi ház, táj templomtoronnyal). Szabó Attila festő (Zilah) a sámsoni pince té‑
mára készít piros‑zöld színkontrasztra épülő változatokat, felhasználva pincesori 
tipikus tárgyak motívumait is (prés, hordó, oszlopos pincebejárat).

A sámsoni környezet formagazdagsága, a táj expresszivitása még sokáig ins‑
pirálhatja a képzőművészeket, ezért dicséretes minden erőfeszítés, mely az alko‑
tói munka feltételeit előteremtheti e jobb sorsra érdemes tövisháti faluban.

Hepehupa 2018. Nr. 2

În vara anului 2018 s‑a organizat prima tabără de creație pentru artiști plastici 
în comuna Șamșud în parteneriat cu consiliul local. S‑au făcut vernisaje la Șamșud 
și Zalău în toamna acestui an.
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Szilágyságszász taMara
Szilágyság

Hetvennégy bor mérettetett meg a 
Szilágy megyei borversenyen

 A Szilágy megyei borverseny idei helyszínéül Szilágyballa szol‑
gált, ahol az ősi mondák szerint a bornak lelke van. Az április 21-i 

eseményen 10 órától szakértő zsűri minősítette és rangsorolta a beér‑
kezett bormintákat. Fehérbor kategóriában két arany-, 35 ezüst- és 

21 bronzérmet osztott ki a szakértő zsűri, továbbá 7-en kaptak rész‑
vételi oklevelet. A vörös boroknál három ezüst és öt bronzérem talált 
gazdára, míg rozé kategóriában mindössze egy jelentkező volt, ez a 
bor ezüstérmet szerzett. A Szilágyság Kulturális Egyesület és Baksa 

Község Polgármesteri Hivatala gondoskodott a hagyományos rendez‑
vény megszervezéséről.

 A zsűri elnöki tisztségét Veiszenbacher László, a kémeri Fort Silvan 
Borászat főborásza és értékesítési menedzsere töltötte be, mellette bizottsági tag 
volt Gál István kolozsvári borszakértő és Bóné Tibor borász. A zsűri negyedik 
tag ja, Ambrus János egri borász sajnos egészségügyi okok mi att nem tud jelen 
lenni az eseményen.

A Szilágy megyei borversenyre a palackozott bormintákkal április 19‑én és 
20‑án jelentkezhettek a boros gazdák. A bizottság április 21‑én, 10 órától kezd‑
te meg munkáját. A borminták bírálását követően újságunknak nyilatkozott 
Veiszenbacher László: „én már többször voltam Szilágyballán, és a szilágysági 
borokat viszony‑lag jól ismerem. Évről‑évre mindig pozitív meglepetés ér a ver‑
senyeken, mert nagyon szépen fejlődnek a borok. Minden évben elmondtuk az 
alaphibákat, saj‑nos az emberek nem feltétlenül csak borkészítéssel foglalkoznak, 
ez náluk inkább hobbi. A korábbi években az alapproblémák közt a túlkénezést 
vagy a kén kismértékű használatát emeltük ki, vagy pedig higiéniai problémák 
me‑rültek fel. Most már azt ki tu dom jelenteni, hogy a kénezés ki lett küszöböl‑
ve, e téren nagy problémák nincsenek. Egyesek ott hibáznak még, hogy a nagyon 
finom borukat, amikor elhozzák a versenyre, és átteszik palackba, akkor kénnel 
kiöblítik a palackot. Ezért lesz kénes a bor, de igazából az ő boruk jó. Még mindig 
talál ni olyan bort a versenyben, ahol higiéniai problémák vannak, tehát a pince 
vagy nem kellően tiszta, vagy a hordó nagyon öreg, az is lehet, hogy nincs ren‑
desen tisztítva, és ezek azért egy pecsétet tesznek a borokra. Az elmúlt évek hez 
képest nagyon szépen nőtt a színvonal, szép és finom borokat kóstoltunk”.
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Gál István,WSET3 (megj.: felsőfokú nemzetközi boris meret) diplomával 
rendelkező borszakértő véleményét is kikértünk. Ő borforgalmazás sal foglalko‑
zik, és ezzel kapc solatos rendezvényeket, tan folyamokat szervez. Első alkalom‑
mal bírált szilágysá gi borokat, pozitívumként kiemelte: sok olyan jó bort kós‑
toltak, amelyben látják a potenciált, és kicsi odafigyelés sel sokkal jobbat ki lehet 
hozni belőle, de ami a legfontosabb: látják a lehetőségeket a jövőben. Ezt a mun‑
kát szerinte folytat ni kell, és nagy meglepetés volt, hogy ilyen lelkesedéssel szer‑
vezik a Szilágyságban ezt a rendezvényt, és ilyen nagy érdeklődés van hozzá. Úgy 
gondolja, ezt mindenképpen támogatni és folytatni kell, és itt egyre jobb borokat 
fo gunk látni. „Voltak a versenyen borok, amik már nagyon jók, és voltak olya‑
nok, amelyek egy kicsi odafigyeléssel nagyon jók lehetnek. Voltak sajnos valóban 
olyan borok is, amelyek higiéniai problémákkal küszködtek, szer encsére nem a 
többség, elég ko rlátolt számban. Reméljük, hogy a figyelmüket, ha felhívjuk erre, 
akkor jobban oda fognak figyelni, és onnan is majd jó borokat fo gunk tudni kós‑
tolni. A környéket külfölddel összehasonlítva, több volt a cukormaradékos bor, 
tehát az édesebb bor. Külföldön gyako ribb a száraz bor és ritkaság az édes. Ez 
nem feltétlenül egy rossz dolog, de előadásokon is el szok tam mondani, hogy a 
jó édes bort nehéz megcsinálni, ezért rit kaság”. 

A kémeri Fort Silvan Borászat főborásza kollégája véleményére reagálva ki‑
emelte: „szinte 80%‑ban maradék cukor volt a borokban. Hogyha erre odafigyel‑
nének ‑ még ha nem is mindenki, de akinek van rá lehetősége ‑, és picit koráb‑
ban szüretelné a szőlőt, alacsonyabb volna a cukortartalom a szőlő ben, magasabb 
volna a savtar talom, ez által sokkal frissebb, üdébb, szárazabb borokat lehetne 
előállítani, és egész biztosan ott lennének a csúcson”. 

A borok díjazását megelő‑zően a JárdoványSzilágyballai Néptánccsoport 
két korosz tálya lépett színpadra, majd a szervezők szólaltak fel. 

Demyen István, Baksa község polgármestere köszöntötte elsőként a ver‑
senyző boros gazdákat. „Azt mondjuk mi Szilágyballán, hogy itt a bornak lel‑
ke van. Azért van lelke, mert kicsit a mi lelkünkből átadunk neki. Ha valaki 
azt hallja rólunk, hogy szilágyságiak vagyunk, mindig a pálinka jut először az 
eszükbe. A mai borokat lát va azt mondom, egyre inkább a felé haladunk, hogy 
ha vala ki meghallja, hogy Szilágyság, akkor a pálinka mellett a bor is az ismer‑
tető jelek mellett lesz” – hangsúlyozta, majd köszönetet mondott a támogatók‑
nak: az RMDSZ Szilágy megyei szer‑vezetének, a Szilágy Megyei Művelődési 
és Művészeti Központnak és a Communi tas Alapítványnak. Büszkén köszönte 
meg a Szilágyballai 1‑es számú Általános Iskola i‑gazgatójának, Máté Leventének 
a segítségét, továbbá a helyi sze rvezők, önkéntesek munkáját, az Europan cégnek 
a kalács biz tosítását és Csóka Lászlónak a házikenyér megsütését. 

Seres Dénes parlamenti képviselő az értékek szépségére hívta fel a figyel‑
met: „sok értéket hagytak ránk elődeink többek között a bort és a szőlőtermesz‑
tést is. Ez egy olyan kincs, amiről a mi közösségünk folyamatosan gondoskodik. 
Felívelő tendenciá ja van a borkészítésnek, sok finom bor van, és teszünk is róla, 
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hogy megismerje a nagyvilág. Ezek a versenyek ösztönözték a borosgazdákat, 
hogy minél jobb terméket tegyenek az asztalra, hiszen a versenyzés minőséget 
igényel. Egyre híresebb a szilágysági bor, szülőhazája vag yunk a szőlőnek, és 
örülök, hogy évről évre találkozunk, értékeljük a borainkat. Jó, hogy a szakem‑
berek elmondják, hol tévedünk, mert ez a lényege. Ha felhívják a figyelmünket, 
hol tévedünk, úgy tudjuk jobban csinálni, hogy az a bor még finomabb legyen. 
Örülök, hogy újra megszervezhet tük a szilágysági borok versenyét, köszönöm 
a Baksai Polgármes teri Hivatal partnerségét”. Az RMDSZ Szilágy megyei szer‑
vezetének elnöke arra bíztatta a versenyzőket, hogy a most hétvégén következő, 
erdélyi szakaszon is mérettessék meg magukat. 

A szilágysági borok versenyére főként Szilágyballa, Sámson, Kraszna tele‑
pülésekről jelentkeztek, de versenybe szálltak Szilágysomlyóról, Sar maságról és 
Kémerről is. A két aranyérmes bor gazdájának, Máté Gyulának és Máté Zoltán‑
nak külön, név szerint is sze retnénk gratulálni, mindketten fehér vegyes borukért 
kapták a díjat. 

Anul acesta, concursul Vinurilor Sălăjene a avut loc în satul Borla. Au parti‑
cipat specialiști în prepararea vinurilor și au ținut o conferință, în care au prezentat 
întregul proces prin care trece strugurele până ajunge vin de calitate. La concurs au 
participat 74 de vinuri.

27 aprilie 2018



Önkormányzataink a közösség 
szolgálatában

 Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete és a Szilágyság Kulturá lis 
Egyesület 2018. május 4-én, Zilahon, a Vigadó épületében szervezte 
meg a Szilágy megyei önkormányzati konferenciát. A rendezvény 

elsősorban az RMDSZ színeiben tisztséget nyert pol gármestereknek, 
alpolgármestereknek, megyei és helyi tanác sosoknak, valamint me‑

gye-, város- és falugazdáknak szólt.

 A közel 170 résztvevő jelen léte azt igazolta, hogy az önkor‑mányzatokban 
dolgozók a fejlődésre, a hosszú távú és eredményes munkavégzésre törekednek. 
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A rendhagyó ese‑mény nem csak az elméleti előadásokra épült, hanem a gyakor‑
latiasságra is. Külön böző közigazgatási egységek vezetői mondták el sikereiket, 
tapasztalataikat annak érdeké ben, hogy egymástól is tanul hassanak. 

Seres Dénes, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke köszöntőjét 
követően kiemelte a konferencia létrejöt tének fontosságát: „továbbra is élvezni kell 
a közösség bizalmát, és eleget tenni mindannak, amit a 2016-os kampányban megígértünk. 
A konferenciánk neve az is lehetne, hogy az önkor-mányzataink közösségeink szol-gála-
tában. Mindenki, aki sze repet vállalt, az nem vállalt mást, mint szolgálatot tenni annak a 
közösségnek, amelyből származik. Ők állnak a legköze-lebb a közösségeinkhez, és rajtuk 
múlik leginkább, hogy milyen formában tud az RMDSZ eleget tenni az elvárásaiknak. A 
meg oldást az emberek elsősorban az önkormányzatoktól várják, mert velük vannak közvet-
len kapcso latban. A szerepük nagyon nagy annak a munkafolyamatnak az elvégzésében, 
amit mi, RMDSZ országos és megyei szinten felvál laltunk. Bennünk bíztak meg, de tő-
lünk is várják s megoldásokat”. 

Hegedüs Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke a Szövetség üzenetét tol‑
mácsolta. „A cen tenárium évét éljük mind-annyian, és mi, az RMDSZ azt mondtuk, 
hogy nem vagyunk haj-landóak bebújni a sarokba, és ott üldögélni, meg sírni, hogy mily en 
nehéz nekünk, mit képzeltünk el 100 évvel ezelőtt, és mi az, ami ma van, hanem igenis 
megmu tatjuk, hogy mi itt, Erdélyben, a Szilágyságban az elmúlt 1000 évben mit teremtet-
tünk. Hogy ebben segíteni is tudjunk, kiír tunk egy pályázatot, a Románi ai magyarok 100 
éve címmel, és minden Szilágy megyei pályázat nyert, mert jók voltak a pályá zatok. Arra 
szeretném önöket kérni, hogy azoknál a pályáza toknál, ahol esetleg nem írták be, próbálják 
valamilyen szinten a román közösség fele is közvetíteni az értékeket, ott ahol nyílván él ro-
mán közösség. Nagyon fontos az, hogy ők is tisztában legyenek azzal, tudják meg tőlünk, 
hogy mi az, amit mi, a különböző településeken az elmúlt 1000 év ben teremtettünk.” 

Felszólalásában Hegedüs Csil‑la külön kitért és gratulált a Szilágy Megyei 
Tanács példaértékű kezdeményezése, a jelenleg is folyamatban lévő műemlék‑
védő programra. Az önkormányzati kérdésekre rátérve elmondta, azt vállalták, 
hogy kiterjesztik az anyanyelv használatot a közigazgatásban, és ezért dolgoznak 
folyama tosan.

Ezért is hozták létre az Országos Önkormányzati Ta‑nács (OÖT) honlap‑
ját, hogy hatékonyabban működjön a munka. 

Az anyanyelv használa ti törvény megfelelő alkal mazására világított rá az 
ügyvezető alelnök, a Szilágy megyei huszonhat közi gazgatási egység ötvennégy 
településének helyzetét foglalta össze, kitért a rendőrségek, iskolák, polgármeste‑
ri hivata‑lok feliratozására is. Szilágy megye országos szinten első helyen áll ezek 
teljesítésében, csupán néhány olyan tepelülés van, ahol még lehet élni a törvény 
adta lehetőségekkel. 

Szilágyi Róbert‑István, a Szilágy Megyei Tanács alel nöke, az RMDSZ 
Szilágy megyei szervezetének ügyvezető el nöke a megyei önkormányza ti tanács 
helyzetéről számolt be, majd bemutatta a megye egységes szemétgazdálkodási 
rendszerét. 
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Szilágyi Róbert‑István el mondta, a tavalyi év folyamán 3‑4 olyan téma volt, 
amivel kie melten foglalkoztak, az egyik legfontosabb a közbeszerzési törvény. „A 
2016-os közbeszer zési törvény által létrehozott új rendszer teljesen megállítja a beruházáso-
kat. Lehetőséget ad a jelentkezőknek, hogy óvásokat tegyenek le, és ezek egymást köve tik, az 
óvások sorozata viszont sok esetben éveken keresztül késlelteti a munkálatokat. Erre az egyik 
példa a 191 C jelzésű megyei út, a Szilágynagyfalu-Kraszna-Zi lah-Karika útvonal. Még 
az előző vezetőség kezdte meg a közbeszer zést, aztán eltelt három év, a köz beszerzést meg-
szüntettük, újra kihirdettük, és már érkezett rá újabb három óvás. Bukarestben is jeleztük, 
hogy lehetetlen ez a he lyzet. Találkoztunk a frakcióval, elmondtuk, melyek a problémák, és 
ki is dolgoztuk a javaslatokat, valamint kértük a közbeszerzé si törvény módosítását. Ennek 
az elfogadása még egy hosszabb folyamat, emellett a kormány is elkészítette a saját közbeszer-
zési törvénymódosításait, amit sürgősségi kormányrendelettel fognak elfogadni”. 

Az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének ügyvezető el nöke összegezte a 
további te vékenységeket is, második nagy témájuk a 2017‑es évben az uniós pá‑
lyázatok voltak, vala‑mint foglalkoztak szociális és kulturális témákkal is. 

„A 2017-es év vége a nagy, országos költségvetésnek az elkészítéséről szólt, a helyi ön-
kor-mányzatok szempontjából egy olyan RMDSZ javaslatot fo-gadott el a Szenátus, amely 
nagy siker lett volna mindannyiunk számára, hiszen 100%-os jöve delemadónak a vissza-
tartását engedte volna meg a megyék szint-jén, vagyis a jelenlegi 71,5% he lyett megkapták 
volna a Szilágy megyei jövedelemadó teljes értékét. 41 millió új lejjel lett vol na ez esetben 
gazdagabb Szilágy megye. A kormányzati párt ezt nem fogadta el, és a plénumban elutasí-
tották” – részletezte, majd hozzátette, reméli, hogy valami lyen formában meg fog a jövő ben 
valósulni az RMDSZ ezen törvénykezdeményezése, mert igen nagy összegekről van szó, és 
nem elfogadható, hogy csak működtetni tudják az önkor-mányzatokat, fejleszteni is sok kal 
többet szeretnének. A rész letes számadatokkal érzékeltetni kívánta, hogy milyen mértékben 
befolyásolják őket az országos költségvetési tervben előírtak és ennek következményei. 

Az éves beszámolót követően Szilágyi Róbert-István bemu tatta a Szilágy megyei 
szemét gazdálkodási rendszer elméleti és gyakorlati működése közötti különbségeket: „2008-
ban in dult be a pályázat, elméletben ez egy tökéletes rendszer volt, ami begyűjtötte, feldolgoz-
ta és rak tározta volna Szilágy megye tel jes hulladékát. A kivitelezés óta, 2016-tól bukdácsol 
a rendszer, és észre vesszük, hogy rengeteg benne a hiba”. 

Részletezte, 2010‑ben írták alá a finanszírozási szerződést, amelynek az ösz‑
szértéke 31 millió euró, ebből az elszámol ható költség 24 millió euró, és a nem 
elszámolható költség 7 millió euró volt. A Debren községben lévő egységes sze‑
métgazdálkodási rendszer tervrajza mellett Szilágyi a jól és kevésbé jól működő 
munka folyamatokat is részletezte, például a rendszer legnagyobb problémája, 
hogy a tervező sze rint a beérkező szemét 20%‑az újrahasznosítható szemét (pl. 
palackok, papírok), de ez jelen pillanatban csak 4%. 

Balogh Márton, a Civitas Ala‑pítvány regionális igazgatója az európai uni‑
ós pályázati le hetőségekről tartott előadást. Egyetemi tanárként több éve tanít az 
uniós alapokról és uniós jogokról, de elméleti tudását a gyakorlatban is hasz‑
nálja, hiszen két opera cionális program monitorizáló bizottság tagja. Az előadó 
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is mertette az elmúlt évek projekt‑jeinek menetét, valamit arra hívta fel az ön‑
kormányzati tagok figyelmét, hogy új pályá zatok megjelenésénél bátran vágjanak 
bele, hiszen sokkal több esélye van az elsők között pályázóknak. Valamint kie‑
melte, hogy érdemes már most bizonyos előkészületi lépéseket megtenni, hogy 
a 2020 után következő pályázási időszak ban gördülékenyebb menete le gyen a 
pályázási folyamatnak. 

A továbbiakban öt polgár‑mester osztotta meg tapasz talatait a jelenlévők‑
kel. Helyi gazdaságfejlesztésről, lehető‑ségekről és lehetetlenségekről beszélt 
Kárásztelek község polgármestere, Faluvégi Fe‑renc‑István. Ezt követően Szi‑
lágyperecsen polgármestere, Boncidai Csaba Hiánypótló szociális szolgáltatások 
az önkormányzatok szintjét cím mel tartott előadást, amely ben a az óvodai és 
bölcsődei oktatás fontosságát emelte ki. A szilágysági közösségi életet nagyban 
befolyásoló kultúra és hagyományőrzés témájában Bogya Miklós, Kraszna köz‑
ség polgármestere osztotta meg tapasztalatait, aki bővebben a közösségformáló 
rendez vényekről beszélt. 

A centenárium évében, ig encsak aktuális román‑magyar kapcsolatról 
Dobrai Ferenc, Haraklány község polgárm estere ismertetett néhány, a községé‑
ben sikeresen alakult kezdeményezést. Végül, de nem utolsó sorba Szabó Lev‑
ente‑György, Kémer község polgármestere saját tapasztal atairól mesélt, lehető‑
ségekről és kihívásokról, amelyekkel önkormányzati munkája során találkozik. 

Asociația Culturală Szilágyság și Uniunea Democrată Maghiară din România 
‑ Organizația Județeană Sălaj au organizat o conferință pentru primari, viceprimari, 
respectiv consilieri locali și consilieri județeni. Scopul adunării a fost simplificarea 
muncii în administrația publică, deoarece angajații se confruntă în fiecare zi cu noi 
provocări. Angajații administraților publice întâmpină diverse dificultăți la locul 
de muncă, iar în multe situații, schimbul de experiență ajută la rezolvarea proble‑
melor. Profesionalismul se dobândește prin auto‑educație și experiență, iar scopul 
conferinței a fost să le ofere sprijin.

11 mai 2018
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Megoldást kell találni a 
vadkárok kifizetésére

A vaddisznók által okozott óriási károkra hívta fel a figyel met Seres 
Dénes parlamenti képviselő, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének 
elnöke a Parlament plénumában, a napirenden lévő politikai nyilatko‑

zatában, május 9-én.

„Több száz gazdát érintő probléma, hogy a vaddisznók jelentős kárt tettek a frissen 
bevetett kukoricatáblákban. Nem csak az idei kukoricát, hanem számos más termést, szán-
tóföldet is tönkre tettek a vaddisznók. Elfogadhatatlan, hogy ne kapjanak kárpótlást azok a 
gazdák, akik a jó ter més reményében rengeteg munkát fektettek be, és a megél hetésük függ 
ettől. Nem egy új problémáról van szó, viszont még sincs megfelelő megoldás rá” – fejtette 
ki a problémát Seres Dénes. 

A parlamenti képviselő a meglévő törvény hiányosságaira világított rá: ro‑
mániai vadászati jogsza bályozás szerint egy állat tenyésztő, állattulajdonos felel az 
okozott károkért, ez esetben az állam, mint a vaddisznók tulajdonosa kel lene, 
hogy gondoskodjon az okozott károk kifizetéséről. 

„A jelenlegi jogszabály nem orvosolja a problémákat, sok e-setben megtörtént a kár-
felmérés, viszont a kifizetése kre nem került sor, mert nem egyértelmű a jelenlegi törvénykezés. 
Nem várhatjuk el a termelőktől, hogy kerítéssel vegyenek körbe minden egyes földterületet, 
mert nagy anyagi megterhelést jelent számukra” – emelte ki az RMDSZ Szilágy megyei 
szervezetének elnöke. 

Seres Dénes nyilatkoza tában kitért arra is, hogy az RMDSZ számos olyan 
törvénymódosítást fogalmaz ott meg, amely egyértelművé teszi, hogy a vadkárok 
meg‑előzéséért kizárólag az illetékes szerv feleljen, viszont elutasították ezt, így 
a gazdáknak maguknak kell felkészülniük az előre kiszámíthatatlan károk mege‑
lőzésére. Véleménye szerint sürgősen kell változtatni a jelenlegi törvényeken, 
mert a gazdák érdekei kell az elsők legyenek. 

A parlamenti képviselő szerint ellenőrizni kell a Mezőgazdasági 
Minisztérium szakpolitikáját, hogy megfe lelő módon gondoskodnak‑e az állatok 
etetéséről, illetve hogy az ökológiai egyensúly biztosítása érdekében meg felelően 
határozzák‑e meg a vadászati kvótát. Emellett azt is meg kell nézni, hogy az il‑
letékes szervek megtették‑e az összes szükséges és idősze rű intézkedést a kárté‑
rítések kifizetéséért. 

„A kárfelmérések és a ki fizetések felgyorsítása érdeké ben a központi intézkedések he-
lyett, helyi szintre kellene vinni a problémák kezelését, és a megyei környezetvédelmi intéz-
ményeket kellene meg bízni a károk felmérésével és orvoslásával” – hangsúlyozta a parla‑
menti képviselő. 
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Deputatul Seres Dénes, președintele UDMR Sălaj, a tras atenția cu privire 
la pagubele imense cauzate de mistreți în culturile de porumb proaspăt semăna‑
te. Sute de fermieri sunt afectați de acest fenomen, de aceea UDMR încurajează 
autoritățile competente să reorganizeze procedura despăgubirilor, ținând cont în 
primul rând de interesul fermierilor păgubiți.

11 mai 2018
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oLivian vădan
Magazin Sălăjean

Cu nădragii rupți în cur, însă mari 
patrioți

România și Polonia au respins, în urmă cu câteva zile, condiţionarea alocă‑
rii fondurilor europene de respectarea principiilor statului de drept. Ei bine, după 
cum deja se știe, puterea politică din ambele țări fac – de ceva vreme – eforturi 
supraomenești pentru a pune mâna pe toate instituțiile, inclusiv pe justiție. Nimic 
nou până aici. Atâta tot că asemănările dintre noi și polonezi se opresc în acest 
punct.

Recent, m‑am întors dintr‑o excursie de câteva zile pe care am făcut‑o în 
Polonia, unde am avut ocazia să simt – ca să spun așa – pe propria‑mi piele ce în‑
seamnă dezvoltarea socio‑economică dintr‑o țară fost comunistă, care și‑a respectat 
tradițiile si, implicit, dorințele cetățenilor. Și, da, trebuie să spun că am rămas im‑
presionat de ce am descoperit acolo. Odată ajuns în această țară mi‑am dat seama 
imediat că punctul forte al polonezilor este economia, Polonia fiind de departe cea 
mai puternică ţară din zonă, cu un ritm de creştere impresionant, la care se adaugă 
evident un important grad de absorbţie a fondurilor europene. Toate acestea se 
reflectă, cât se poate de evident, într‑o prosperitate generală, în zâmbetul sincer al 
oamenilor pe care‑i întâlnești pe străzile scufundate în istorie, în infrastructură, în 
prețurile din magazine (foarte apropiate celor din țara noastră, în condițiile în care 
salariul mediu lunar al polonezilor este de peste 750 de euro), în numărul foarte 
mare de turiști, practic, în viața de zi cu zi.

În comparație cu Polonia, cu riscul să deranjez câteva orgolii unor români 
pudibonzi pseudo patrioți, România pare și, după toate statisticile, chiar este o ţară 
a oamenilor săraci, obosiți, a oamenilor triști, care se complac să trăiască într‑un stat 
în care doar câteva mici procente din populație beneficiază de confortul unui trai 
occidental.

Iar despre comparația dintre cele două țări privind absorbția fondurilor euro‑
pene, am putea spune că se poate vedea cu ochiul liber că, la noi, oficialitățile nu 
se prea înghesuie să atragă bani europeni, pentru că, nu‑i așa?, din acest sac nu se 
poate fura atât de ușor ca din buzunarele contribuabililor români. A, și mai trebuie 
să adaug ceva despre Polonia. Dacă infrastructura din România pare mai degrabă 
bombardată de obuze, pe alocuri putredă, întreaga Polonie pare un imens șantier. 
Dacă românii au făcut în 28 de ani mai puțin de 750 de kilometri de „bucățele” de 
autostrăzi, polonezii au construit cu bani de la UE nu mai puțin de 1.700 kilometri 
de autostrăzi şi aproape 1.600 de kilometri de drumuri expres, fiind de departe țara 
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din regiune care, la acest capitol, le detronează pe toate celelalte. Este o realitate 
care, sincer, îmi provoacă amețeli și dureri de suflet. Însă trebuie să accept că este 
vorba, totuși, despre o realitate.

Tocmai de aceea, demnitatea patriotică a polonezului în fața Uniunii Europene 
(fenomen de care ne agățăm și noi cu disperarea înecatului) nu are nimic de‑a face 
cu pantalonii românului rupți în cur. Pentru că vrem sau nu să recunoaștem, noi, 
românii, suntem departe de tot ceea ce înseamnă civilizație sau mentalitate de în‑
vingător (care te împinge spre civilizație), cum sunt alte popoare, ca de exemplu 
sârbii, croații, cehii, slovacii, maghiarii sau, cum spuneam, polonezii. Poate că sin‑
gurii cu care ne mai putem compara, din foarte multe puncte de vedere, rămân 
bulgarii, însă și pe aceștia îi tratăm cu miștocăreala tipic mioritică, chiar dacă și 
vecinii noștri de la sud ne sunt superiori la unele capitole, ca de exemplu turism sau 
anumite sectoare economice.

Menționez că am făcut toate aceste paralele – mai mult sau mai puțin agresive 
– între noi și „ceilalți”, pe considerentul că viața ar trebui să ne învețe că adevărul se 
naşte prin comparație, și nu prin „fumigene” aruncate de politruci în ochii naivilor. 
Însă, mai avem foarte multe de îndurat până vom învăța lecția asta.

În tot acest timp însă, politicienii români de la putere, care ar trebui să fie în 
slujba noastră, a cetățenilor acestei țări, lansează tot felul de inepții despre „statul 
paralel”, pentru a‑și proteja hoțiile, destabilizând cu inepțiile lor și umbra de sigu‑
ranță ce a mai rămas în țara asta. Pe când, din toate aceste declaraţii, rezultă un sin‑
gur lucru cât se poate de clar: tot ceea ce iese din sfera de influenţă a PSD‑ALDE, 
tot ceea ce nu este pe placul lor, tot ceea ce nu reprezintă Puterea pe care o deţine 
actuala coaliţie și tot ceea ce nu este la fel de penal precum ei, reprezintă, practic, 
adevăratul „stat paralel”.

19 februarie 2018

Până mai puteți, plecați!

Iată că la 11 ani de la intrarea în Uniunea Europeană, România a pierdut circa 
3,4 milioane de cetățeni, care au ales să emigreze în țări ceva mai… „normale la 
cap”. Cel puțin asta spun datele oficiale ale ONU, statistici care aruncă țara noastră 
pe locul secund în topul populațiilor migratoare, după Siria.

Dacă în cazul Siriei este lesne de înțeles de ce oamenii au ales să își părăsească 
țara, nefericiții ăia alegând astfel să fugă din calea morții, hai să vedem, însă, de ce 
sau, mai bine spus, de cine fug astăzi românii?
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Din datele pe care le dețin, în România nu știu să existe, la această oră, vreun 
război în care să fie folosită muniție adevărată, nici nu am vreo informație potrivit 
căreia am trece printr‑o oareșce criză socio‑economică ori că am fi loviți de vreun 
val de sărăcie cruntă. Totuși, deși la noi nu cad bombe și nici nu se moare efectiv de 
foame, ca în țările subdezvoltate, în fiecare zi, sute de români aleg să‑și părăsească 
ţara.

Nu știu dacă vă imaginați amploarea fenomenului, însă 3,4 milioane de per‑
soane, care să fugă practic de ceea ce le oferă această țară înseamnă foarte mult, chiar 
enorm. În cifre, vorbim despre o cincime din numărul total al populației, care a 
decis să plece în ultimii 11 ani, la care putem să‑i adăugăm și pe cei aproximativ 
2 milioane de români care au plecat din țară înainte de aderarea României la UE. 
Ca să vă dați seama mai exact de amploarea fenomenului, imaginați‑vă că întreaga 
populație a Croației (peste 4,1 milioane de oameni) și‑ar face bagajele și ar pleca cu 
tot cu cățel și purcel în lumea largă. Nu‑i așa că vă ia cu amețeală?

Fie vorba între noi, exemplul de mai sus este cât se poate de neverosimil, 
pentru că, în cazul croaților, vorbim despre o cu totul altă nație cu o cu totul altă 
mentalitate. Dar despre acest subiect, probabil, vom vorbi cu altă ocazie.

Revenind la miorița noastră, aflăm din date oficiale că populaţia României 
numără în prezent, cel puțin teoretic, puțin peste 19,5 milioane de oameni. Doar 
că, la modul cel mai real cu putință, specialiștii români susțin că, în România, la 
această oră, nu ar trăi mai mult de 16 milioane de oameni. De ce? Pentru că, deși 
unii locuiesc cu forme legale în altă țară, sunt obligați să aibă o adresă de domiciliu 
în România (care să apară pe cartea de identitate). Iar statisticile statului român toc‑
mai asta evidenţiază: numărul românilor cu domiciliul în România.

Ei bine, dacă încă război nu avem și deocamdată foametea nu ne‑a lovit, de 
ce ne fug conaționalii din țară? Dacă în primele valuri de emigranți, majoritatea 
românilor a decis să plece pentru a câștiga bani mai mulți, cu care să poată duce o 
viață decentă, între timp, lucrurile au luat o altă amploare. De câțiva ani, românii 
pleacă din România din cauza corupției, birocrației, a sistemului retrograd, dar 
mai ales din cauza clasei politice, indiferent de culorile partidului pe care aceasta 
îl reprezintă.

Pentru a răzbi în fruntea politichiei românești trebuie să ai la degetul mic o 
mulțime de „calități”, ca de exemplu: demagogia, hoția, incompetența, minciuna, 
incultura șamd. Aceste însușiri ale majorităţii politicienilor români sunt tot atâtea 
explicaţii ale uriașului exod românesc. Iar dacă luăm în calcul faptul că politicienii 
sunt imaginea reală a celor care i‑au ales, este tot mai clar de ce nu mai este nevoie 
să căutăm explicații…

În condițiile în care România va fi mereu condusă de această clasă politică 
infectă, numărul românilor care vor pleca din țară va crește constant. Iar ce este mai 
trist în toată această poveste de coșmar este că, deși la un moment‑dat, mai aveam 
mici speranțe, de o bună bucată de vreme, la orizont, încep să se adune alți nori 
negri de furtună. În cele din urmă, sfatul meu este să plecați, până mai puteți! Nu 
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vă faceți procese de conștiință că vă părăsiți țara, pentru că – dacă n‑ați conștientizat 
încă – veți afla foarte curând că țara asta v‑a părăsit deja, cu mulți ani în urmă.

5 martie 2018

De ce nu voi merge la referendum

Dincolo de a fi jurnalist, sunt tată, soț și sunt creștin. Nu sunt un creștin prac‑
ticant, astfel că am decis ca relația mea cu Dumnezeu să fie una fără intermediari, 
după ce am constatat că aceștia pot face uneori mai mult rău decât bine. Însă aceasta 
este o altă poveste.

Una peste alta, în cazul meu, și nu numai, sunt o serie de motive întemeiate 
și, totodată asumate, care mă determină ca, la acest sfârșit de săptămână, să stau 
acasă, să nu particip la acest referendum fals.

În primul rând, nu voi merge la referendum pentru că, indiferent ce vor spu‑
ne politrucii sau anumite fețe bisericești, eu știu că Dumnezeu te îndeamnă la iubi‑
re, la acceptare, la toleranță, nicidecum la ură și învrăjbire față de semenii tăi.

Așa cum se știe deja, Codul Civil spune: „căsătoria este uniunea liber consim‑
ţită între un bărbat şi o femeie“. Astfel, nu văd niciun motiv întemeiat să mergi la 
referendum, să fii de acord cu „tocarea” degeaba a 43 de milioane de euro. O mare 
risipă de bani, o extravaganță pe care o țară săracă, așa cum este România, nu ar 
trebui să și‑o permită sub nicio formă.

Nu voi merge la referendum pentru că problema de fond este una închipuită, 
nu are niciun fundament real, nu este documentată sau vizibilă, nu ne afectează 
direct și nici nu prezintă un pericol pentru societatea noastră.

Apoi, nu voi merge la referendum pentru că România are cu totul alte priori‑
tăți decât cele legate de homofobia insuflată de biserici și partide. Problemele țării 
țin în special de eradicarea corupției, lipsa de investiții în infrastructură, Sănătate, 
Educație, sărăcia populației, migrația milioanelor de români în alte țări etc. Acestea 
ar trebui să ne preocupe, nicidecum ce se întâmplă în dormitoarele oamenilor.

În acest context, am ales să nu merg la referendum pentru că participând la 
acest eveniment fals m‑aș transpune în vremuri demult apuse, ca de exemplu în 
perioada Inchiziției, atunci când anumite categorii sociale – nesupuse sau ostile 
bisericii –  erau arse pe rug sau ostracizate.

Un alt motiv pentru care nu voi merge la referendum este că toată campania 
făcută în ultimele săptămâni în jurul evenimentului conține foarte multe minciu‑
ni, au fost scoase din context anumite idei care au avut menirea să sperie, să bage 
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groaza în oameni. Ceea ce mă face încă o dată să cred că referendumul acesta este, 
practic, o falsă problemă, promovată în spațiul public cu afirmații la fel de false.

Evident, nu voi merge la referendum pentru că nu vreau să particip la o deci‑
zie care ar stopa șansa unor oameni la o viață normală. Nu sunt adeptul excluderii 
de niciun fel, ci mai degrabă a rezolvării problemelor prin acceptare și toleranță. 
Dacă vă uitați peste o hartă a statelor europene în care oamenii aceștia, homosexua‑
lii, sunt ostracizați, veți putea remarca faptul că acest lucru se întâmplă doar în țările 
fostului bloc sovietic. Ceea ce spune multe… În restul țărilor moderne, civilizate, 
ancorate în realitățile anului de grație 2018, în loc să fie transformați în paria socie‑
tății, aceeași oameni se bucură de respect, ca orice altă ființă pământeană.

Nu voi merge la referendum pentru că doar cine nu vrea nu vede. Liviu 
Dragnea și cei din șleahta sa au aflat că justiția strânge șurubul în jurul lor. Astfel, 
ne‑au aruncat în față „fumigena” cu familia tradițională, care să ne ocupe mintea și 
timpul, ne‑a învrăjbit și a creat, totodată, un soi de falsă tensiune socială. Între timp, 
în spatele ușilor închise, nemernicii muncesc de zor să‑și atingă singurul scop: să 
scape de Justiție, după ce și‑au ridicat imperii cu banii noștri.

Vă mai amintiți de referendumul din 2009 pentru trecerea la Parlamentul uni‑
cameral și reducerea numărului de parlamentari (trecerea de la actualul Parlament 
bicameral, cu aproximativ 137 de senatori și 334 deputați, la un Parlament unica‑
meral, cu cel mult 300 de deputați)? Dacă vă amintiți, știți probabil că acel referen‑
dum a fost validat, însă nu l‑a implementat nimeni. De ce? Pentru că ei pot să facă 
ce vor cu voința poporului. Chiar să o calce în picioare sau să o arunce sub preș. 
Motiv pentru refuz categoric să mai particip la un alt referendum, mânat din spate 
de aceeași politruci corupți.

Nu în ultimul rând, am decis să nu mă duc la referendum pentru că 
fără Cezar, Nero, Platon, Leonardo da Vinci, Goethe, Oscar Wilde, Ceaikovski, 
Hans Christian Andersen, Oscar Wilde, Alexandru cel Mare, George Washington, 
Abraham Lincoln, J. Edgar Hoover, Elton John, Freddie Mercury, George Michael, 
Armani, Versace, Yves Saint‑Laurent etc., genii care au fost implicate în relații de 
același sex, astăzi, lumea era mult, mult mai săracă. Cine suntem noi, astăzi, să‑i 
judecăm și, mai ales, câți dintre noi atingem un procent din geniul fiecăruia dintre 
cei pe care i‑am enumerat mai sus? Acum, hai, ridicați piatra și aruncați‑o!

1 octombrie 2018
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Szilágyságvicsi judith
Szilágyság

,,Fantasztikus emberekkel 
találkozunk mindenhol”

Partiumi turnén a budapesti József Attila Színház 
társulata

Partiumi turnéjának zilahi állomására érkezett a budapesti József Attila 
Színház társulata pénteken, június 14-én. Szatmárnémeti és Bánya után 
a szilágysági közönség is megtekinthette Hunyadi Sándor Feketeszárú 

cseresznye című darabját Kerényi Imre rendezésében. A Szakszervezetek 
Művelődési Házában teltházas közönség fogadta este hét órától a 

vendégelőadókat.

A jótékony célú előadáson befolyt adományt 14.760 RON‑t (több mint 1 mil‑
lió Ft) a Diakónia Alapítvány zilahi fiókszervezetének ajánlták fel a szervezők, az 
RMDSZ Szilágy Megyei és zilahi szervezete, valamint a Szilágy Társaság Kulturális 
Egyesület. Az előadás után a színház igazgatója, Nemcsák Károly adta át az adományt 
az Alapítvány képviselőjének. 

,,A József Attila Színház minden évadban és minden hónapban fogad határon 
túli magyar színházat, Felvidékről, Délvidékről, Erélyből, Partiumból. Szatmárnémeti 
és Nagyvárad színházai sűrűn megfordulnak a mi színházunkban, én ezt nagyon 
fontos dolognak tartom. Fontosnak tartom, hogy megismerjék Budapesten is azt a 
színházművészetet, amit a határon túli magyar színház megél, és lássák azt a misz‑
sziót is egyben, ahogyan ápolják a magyar nyelvet azok a színházak. Régi vágyam 
volt, megmondom őszintén, hogy mi is útra keljünk, és egy‑két előadást elhozzunk 
azokba a színházakba, akikkel partneri kapcsolatban vagyunk. Köszönet és hála a 
Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, akik ezt a programot is támogatják, a mi prog‑
ramunkat a József Attila Színházban, és megteremtették a gazdasági hátterét annak, 
hogy ezzel az előadással, öt alkalommal föl tudjunk lépni itt Partiumban.” – nyilat‑
kozta Nemcsák Károly az előadás után.

Az igazgató elmondása szerint azért pont a Feketeszárú cseresznyére esett a vá‑
lasztás, mivel ,, ez pont olyan darab, amivel azt gondolom, hogy ha kimozdulunk, 
eljövünk az elszakított országrészekbe, mindenki a saját bőrén érzi a történetnek azt a 
szomorúságát, és közben pedig elgondolkodhat azon is, hogyan lehet egymás mellett 
élni, és hogyan lehet megőrizni a magyarságunkat, hogyan lehet megőrizni a kultú‑
ránkat, úgy hogy közben a történelem viharos időszaka úgy hozta, hogy együtt élünk 
más nemzet embereivel. Amiért én nagyon szeretem ezt a darabot és ezt az előadást, 
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hogy mind a két nemzetnek megadja a méltóságát. Itt érző emberek vannak, és nin‑
csenek rossz magyarok, jó magyarok, rossz szerbek, jó szervek, hanem emberek van‑
nak, akik bizonyos helyzetben jó döntést vagy rossz döntést hoznak, természetesen a 
politika és a hatalom nagyon sok rosszat tesz velünk, emberekkel, de az emberség túl 
tud emelkedni nagyon sok nehéz pillanaton. Azt gondolom, hiába 100 évvel ezelőtt 
játszódik a történet, de a történelem ismétli önmagát. Még azt is merem mondani, 
azért is jó, hogy ezzel az előadással, ezzel a darabbal jövünk, hisz most van 100 éves 
centenáriuma a nagy Romániának, és itt azt gondolom, hogy senki nem köthet bele 
ennek a helyénvalóságának, az emberségének nincs politikai dekrétum, hanem itt 
egy nagyon érző, és azt gondolom, lelket megindító előadásról is beszélhetünk.” 

Főbb szerepekben színpadon láthattuk Rékasi Károlyt, Nemcsák Károlyt, Pikali 
Gerdát, Kocsis Juditot és még sok más neves színművészt. Az előadásban mindenki 
számára ismerős és kedvelt magyar nóták hangzottak el, és bár egy 100 éves törté‑
netet mutattak be, mégis aktuálisnak éreztük.  A nézőknek részük volt drámában, 
komédiában és romantikában is.  A megfelelő pillanatban éleződött a jelenetekben a 
feszültség és csattanós humorral tetőzték a komikus helyzeteket.  A színészek ottho‑
nosan mozogtak a színpadon, annak ellenére, hogy új helyszínen kellett a díszletet 
berendezni. ,, Új színtéren játszani nem egyszerű, mert azért egy működő színház‑
ban fellépni az egy teljesen más dolog, Zilahra ma jómagam a műszaki kollégáimmal 
érkeztem a művelődési házba, ki kellett találjuk, hogyan tudjuk a díszleteinket meg‑
oldani, hogyan tudjuk díszletben is azt az illúziót megjeleníteni, ami minden alka‑
lommal fontos az előadás szempontjából. Több jelenetes az előadás, egy‑egy színből 
átállni a másikba egy fontos dramaturgiai dolog is. Hála Istennek, nagyon profi a mi 
műszaki személyzetünk, a kollegáink nagyszerűen helytálltak, azt gondolom.” –ava‑
tott be az igazgató a háttérmunkák részleteibe. Hozzátette ,,természetesen, amikor 
kimozdulunk az anyaszínházból, akkor látjuk ezeket, de azt gondolom, mindenkinek 
inkább pluszt ad ez. Egy új feladat megoldása mindig egy kihívás is az ember számára, 
tehát én azt hiszem, adott esetben még koncentráltabb és összeszedettebb tud lenni 
ilyenkor az ember, hisz egy nehezebb pillanatot megélni mindig valahogy összerántja 
az embert magát.”

 Végül arra a kérdésünkre, hogyan érzik itt Partiumban magukat, Nemcsák 
Károlya a következőket válaszolta: ,, Fantasztikus emberekkel találkozunk minden‑
hol, és akaratlanul az emberben ott van, hogy milyen érdekes, hogy bemegyünk a 
Közértbe, és ugyanúgy beszélnek, mint Budapesten. Sajnos egy másik országról be‑
szélünk, mégis a mi részünk. Azt hiszem, ennek a turnénak nem csak az a fontossága 
és eredménye, hogy most mi egy missziót csinálunk, a mi kollégáink és barátaink 
ebből nagyon sok szép dolgot tudnak haza vinni, és sok szép dologra tudnak majd 
visszagondolni. Azért a tudatalattinkban mindig itt van az a furcsa kettősség, hogy 
ebben az iskolában járt Ady Endre, itt van Wesselényi szobra. Ezek azért megindító 
pillanatok, más lelkülettel vagyunk, mint odahaza. Ez valószínűleg abból is van, hogy 
érezzük a szükségességét egy‑egy ilyen előadásnak egy‑egy ilyen térségben.”

Zilahon több mint száz éve nem játszott színpadon ilyen kaliberű színháztár‑
sulat, így érthető volt az előadás végi vastaps is.  A József Attila Színház nem csak egy 
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kiváló előadást hozott el , hanem egy emlékezetes élményt is nyújtott, amit a szilágy‑
sági magyarság nem fog hamar elfejteni.

29 iunie 2018. 

Teatrul József Attila din Budapesta a pus pe scenă spectacolul „Feketeszárú 
cseresznye”, sub îndrumarea regizorului Kerényi Imre. Evenimentul a fost unul ca‑
ritabil, încasările acestui spectacol au fost donate către sucursala Fundației Diakónia 
din Zalău. În rolurile principale am văzut actorii: Rékási Károly, Nemcsák Károly, 
Pikali Gerda, Kocsis Judit. 



 Szilágysámsoni színmámor

 Zsobok és a harmadik sztánai tábor után idén Szilágysámson-
ban szerveztek alkotótábort a képzőművészek. A polgármester 

javaslatára és meghívására érkeztek a lelkes táborozók, hogy 
több mint egyhetes ittlétük alatt megörökítsék a település érté‑
keit, hagyományait, hepehupás tájait, ezáltal is népsze rűsítve a 

községet. 

A borászatáról is híres falu hagyományos épített környeze te, régi házai, 
temploma és épí tészeti örökségszámba menő pincesora vizuális adottságai ré‑
vén alkalmas teret biztosí tott arra, hogy képzőművészeti alkotásokat inspiráljon. 
Szabó Attila festő, muzeológus és Da bóczi Géza festő‑grafikus kö zösen hívtak 
meg néhány jól ismert kollégát, akikből egy tíz tagú csapat alakult, ,,Ismerősök 
verbuválják az alkotó közösséget”, ahogy Sz. Attila fogalmazott. Az erdélyi fes‑
tőművészek mellett (Vári‑Váncza Edith – Zilah, Ró zsa Róbert – Zilah, Szabó 
Attila – Zilah, Dabóczi Géza – Kolozs vár, Illyés Anna – Kolozsvár, Matei László 
– Kolozsvár, Fábi án Emőke – Nagyvárad, Benk András – Bánffyhunyad) ma‑
gyarországi vendégek is érkez tek (András Tünde – Budapest, Horváth Krisztián 
– Budapest).

A tíznapos tábor alatt a fes tők a helyiekkel is barátkoztak, akik mertek kér‑
dezni, és érdek lődést mutattak munkáik iránt. A festők szabadon oszthatták be 
idejüket, és kedvük szerint választották a helyszíneket. Az első napi kiránduláson 
betájol ták a lehetőségeket, és onnan kezdve mindenki a kiválasztott tájat, régi há‑
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zat, pincét, csűrt próbálta megörökíteni. A tájké pek és a hagyományos, régi épí‑
tészeti formák megfestése mel lett készült néhány portré is. A szervezők szerint 
szerencsések voltak, hogy az idő kedvezett számukra, és jó fényviszonyok között 
tudtak dolgozni. Kü lönböző technikával festettek. Nagyrészt olajfestékkel dol‑
goztak, de készült akvarell és pasztell is. Ugyanígy több stílus is megfigyelhető az 
elkészült műveken: impresszionista, rea lista, expresszionista. 

Vasárnap, augusztus 5‑én minden alkotó egy képét ki állították a polgár‑
mesteri hi vatal parkolójában, amelyet a délelőtti istentisztelet után meg lehetett 
tekinteni. Dabóczi Géza a következőképp foglalta össze a tapasztaltakat: „Hálás 
köszönetünk vendéglátóinknak, Bántó Zoltán polgármesternek, a Vadász Agroturisztikai 
Panzi ónak, Boda László borgazdának és az egész faluközösségnek, hogy befogadtak ben-
nünket, szívvel és borral láttak el. Kies és áldott ez a föld, kiváltképpen, ha dolgos kezek és 
szorgos lelkek művelik. Ezek hatására áttetsző, csillogó folyékony aranyat terem. Önök jól 
tudják, hogy a szőlő a föld és a Nap nászának szerelmes gyü mölcse, és hogy a szőlőmíves 
eme áldás világrajövetelekor csak egy bába szerepét tölti be, világra segíti a folyékony ara-
nyat. Mi festők hasonlóképpen az életet adó Égi-test teremtő műveletével segédkezünk és 
tanúskodunk. Egy bő héten át kóstolgattuk a napfény ízét a sámsoni borokban és most eljött 
az alkalom, hogy önök is megízleljék szülőfalujuk, vidékük szépségeit, úgy ahogyan a mi 
szívünk, szemünk és kezünk festménnyé érlelte. Mivel önök mézédes boraikkal nagylelkűen 
felnyitották ajkunk szemeit, vi szonzásképpen mi is segédkezünk önöknek, hogy megnyissák 
sze mük ajkait. Fogadják szeretettel a sámsoni színmámort”.

A héten még szerdáig al kottak a festőművészek, így a kész műveket egyben 
az ősz folyamán Szilágysámsonban, a szüreti bál alkalmával mu tatják be, valamint 
Zilahon is megtekinthető lesz. Az alkotók 10 képet támogatóiknak, a he lyi hiva‑
talnak és a Szilágy Me gyei Művelődési és Művészeti Központnak adományoznak 
a kiállítások végeztével, valamint majd meg lehet vásárolni az al kotásokat, miután 
visszakerül tek az alkotókhoz. 

Szilágysámson a festők szerint is gazdag repertoárral rendelke zik, és még 
lehetne meríteni be lőle, így még több tábori alkalom helyszínéül is szolgálhat, 
amely remények szerint a következő években meg is valósul. 

10 august 2018. 

Artişti invitaţi din ţară şi străinătate au participat la Şamşud la simpozio‑
nul de creaţie artistic‑plastică. Şamşudul este o zonă specifică pentru tradiţia popu‑
lară de producţie a vinului, pivniţele din zona viilor ca şi construcţiile arhitectonice 
tradiţionale având o valoare patrimonială incontestabilă. Expoziţia simpozionu‑
lui de creaţie artistic‑plastică va fi vernisată la Șamșud și la Zalău.
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 Öt napos ünnep Szilágy megye 
szívében

 Nincs olyan szilágysági magyar lakos, aki ne hallott volna a 
Szilágysági Magyar Napokról. A hagyománnyá vált rendez vény idén 

öt napon át, változatos és kibővült programmal adott lehetőséget 
arra, hogy ismét együtt ünnepelhessünk, szeptember végén.

 A rendezvény nyitó napján három zilahi kisiskolás csapat mérhette ösz‑
sze erejét a Nebu ló‑focikupán. A Mihai Emines cu Általános Iskola, a Simion 
Barnutiu Általános Iskola és Zilahi Wesselényi Református Kollégium kisdiákjai 
kisérőta nárukkal érkeztek meg szer dán délben a focipályára, hogy egy barátsá‑
gos kupán döntsék el, ki viheti haza az első helyet. Csoportmegbeszélések és a 
sza bályok ismertetése után kez detét vette az első mérkőzés. Végig szoros volt a 
küzdelem, de végül csak egy csapat állha tott a dobogóra. Kupagyőztes csapat lett 
tehát a Zilahi Wes selényi Református Kollégium, gólkirály címet kapott Csapó 
Richárd (ZRWK) és Barti Ákos (ZRWK), a legjobb mezőnyjáté kos címet Dézsi 
Eduárd (Simi on Barnutiu Általános Iskola) nyerte el, a legjobb kapus Va das 
Dávid (Mihai Eminescu Ál talános Iskola) volt, valamint a legjobb bíró: Forró 
Zoltán tanár úr (ZWRK). A kupát, az egyéni díjakat és a minden résztvevő nek 
járó díjakat (focilabda) Fazakas Miklós alpolgármester és Szilágyi Róbert István, a 
Me gyei Tanács alelnöke adták át. 

A második naptól kulturá lis programok színesítették a rendezvény reperto‑
árját. Csü törtök délután a XXIII. Zsobo ki képzőművészeti alkotótábor kiállítását 
Rózsa Róbert nyitot ta meg. A kiállított alkotások körében Nagy Béla a követke‑
zőképpen értékelt: ,, Mint min den csoportos kiállításra, így az itt láthatóra is a 
változatosság, a stílusok, a műfajok és az alkal mazott technikák sokszínűsége 
jellemző. Tematikailag viszont két jól elkülöníthető részre tagol ható: az alkotá‑
sok egy része – Má tyás év lévén – a Hunyadi Házból származó nagy királynak, 
Hu nyadi Mátyásnak állít emléket, míg a munkák másik, számszerű leg nagyob‑
bik része Zsobok illetve Kalotaszeg életéből, épített örök ségéből, valamint a táj 
sokszínű ségéből merítkezik.” A részletes bemutatás és értékelés után a résztve‑
vők körbejárhatták és maguk is megcsodálhatták az alkotótábor eredményét. A 
ki állításmegnyitó után a szom szédos teremben teltház fogad ta Markó Bélát, aki 
Bocsáss meg, Ginsberg című könyvét mutatta be. Erről bővebben 2. oldalon 
olvashatnak. 

Péntek este Zilah múltja, je lene és jövője magyar‑román párbeszéd, előa‑
dás és kép kiállításon vehettek részt az érdeklődők. A Művelődési és Művészeti 
Központ termének falát régi zilahi fotók díszí tették. Fekete‑fehér képeken kö‑
szönt vissza a ma már nem létező, átalakult város. Daniel Mureșan ismertette 
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a kiállí tás ötletének megszületését, majd részletesen mesélt a ké peken ábrázolt 
városrészekről. Az ismertetőt követően László László előadásában még többet 
megtudhattunk Zilah múltjá ról. Történelmi beszámolójá ban szó esett a város 
etnikai és vallási összetételéről, évekre lebontva, de megismerhettük a megye hí‑
res szülöttjeit is, vala mint a történelem mellé fűző dött érdekes anekdótákat. A 
előadás végéhez érve, a jovőre tekintve szó esett a magyar‑ro mán kapcsolatról is.

Az előadó, Daniel Mureșan és a résztvevők között helyet fog laló Seres 
Dénes képviselő egy hangúan fogalmazta meg azt a példaértékű meglátást, misze‑
rint a békés közös együttélés el engedhetetlen alapja az egymás iránti tisztelet. A 
magyar napok programjával párhuzamosan péntek délután nyílt a zilahi Fa zakas 
vásár is, amelyről részle tesen jövőheti lapszámunkban olvashatnak. 

Szombat délután a városi Vi gadóban ünnepelték azokat a kielmelkedő höl‑
gyeket, akiket a Sorsfordító Nők‑díjjal jutal mazott az RMDSZ Szilágy me gyei 
Nőszervezete. A Sorsfordí tó Nők országos projekt égisze alatt, a Nők Szilágy 
megyéért díjátadót azzal a céllal szervez ték meg, hogy értékeljék mind azon nő‑
ket, akik értéket te remtenek, teremtettek itthon, Erdélyben, a Szilágyságban. Az 
ünnepséget Marina Ida, a me gyei Nőszervezet elnöke nyitot ta meg, aki kiemelte, 
hogy ezen díjjal köszönetet szeretnének mondani azoknak a hölgyek nek, akik 
hozzájárultak a helyi közösségeink fejlődéséhez, az anyanyelvű oktatás, a kulturá‑
lis élet vagy a közösségi tevé kenységek szervezése által, és akiknek tevékenysége 
nyomot hagyott a helyi közösségekben, akik segítettek abban, hogy otthon érez‑
zük magunkat a Szilágyságban, és büszkék le gyünk mindarra, amit együtt terem‑
tettünk. Négy település ről négy hölgyet díjaztak: Ko vács Emília (Szilágyzovány), 
Széman Rozália (Szilágysom lyó), Vida Katalin (Szilágycseh) és Kovács Irén‑
Erzsébet (Zilah). A laudációk és kisfilmek után, amelyekben hozzátartozóktól, 
barátoktól, munkatársaktól hallhattunk történeteket és jel lemzéseket az ünne‑
peltekről, a díjakat Marina Ida, Simonfi Mária, Bíró Rozália és Seres Dé nes adta 
át. A jó hangulatú díjá tadás után a kolozsvári Operett Group ProjeKt színvonalas 
előadásától és az elégedett vas tapstól volt hangos a terem. 

A rendezvény utolsó napján, vasárnap már a reggeli órák ban munkálatok 
zajlottak a Szikszai‑parkban. Hagyomá nyokhoz híven a települések és szerve‑
zetek sátraiban szorgos kezek készítették az ebédhez valót, és hamarosan jó illatt 
lep te el a teret. Délben a szüreti fel vonulók útjúk végén, a Wesse lényi‑szobor 
előtt táncoltatták meg párjaikat, majd a délután további részében a színpadon mu‑
tatták meg tánctudásukat. A csoportok fellépéseit egy‑egy egyéni előadó váltotta, 
majd négy órától a Karaván Együttes szórakoztatta a kisebbeket gye rekműsorral. 
Estére két kon certtel készültek a szervezők. A hazai Dynamit Együttes ala pozta 
meg a hangulatot, majd Nagy Feró és a Beatrice játszott a Szikszai‑parkot ellepő 
szi‑lágysági magyarságnak. Az öt napos rendezvényt tűzijáték zárta. 

A Szilágysági Magyar Napok szervezői (RMDSZ Szilágy me gyei szerve‑
zete, RMDSZ zilahi szervezete, Szilágy Társaság Kulturális Egyesület, Szilágy‑
ság Kulturális Egyesület) támo gatók segítségével (Communi tas Alapítvány, 
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Bethlen Gábor Alap, Zilah Polgármesteri Hiva tala, Szilágy Megye Művelődési 
és Művészeti Központja) vissza jelzések szerint, talán az eddigi legjobb magyar 
napokat zárta. Kiváncsian várjuk, jövőre mivel készülnek számunkra. 

Asociația Culturală Szilágyság, încă de la începutul activității sale, organizea‑
ză anual Zilele culturale maghiare, eveniment care anul acesta a fost organizat la 
Zalău, în luna septembrie. Principiul acestui eveniment a fost de a oferi comu‑
nităților maghiare din județ posibilitatea de a se reîntâlni la diferite evenimente 
culturale, sociale și gastronomice. 

28 septembrie 2018. 
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Una dintre cele mai vechi piese 
de fier din nord-vestul României, 

descoperită în situl Dealul Cămnin

Arheologii Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău au reluat cercetările 
sitului de la Jac‑Dealul Cămnin, sit investigat în urmă cu câteva decenii de către 
specialişti ai Institutului de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj‑Napoca. Echipa din 
care fac parte Ioan Bejinariu şi Dan Băcueţ‑Crişan a descoperit, cu acest prilej, ele‑
mente importante care demontează teoriile vehiculate de către cei care au cercetat 
anterior zona.

După cum susţine Ioan Bejinariu, cercetător arheolog specialist în epo‑
ca bronzului şi prima epocă a fierului, situl reprezintă o fortificaţie ce se întin‑
de pe şapte hectare, amplasarea permiţându‑i să deţină un control relativ asu‑

andreea viLcovschi
Magazin Sălăjean



256 • Anuarul presei sălăjene 2018 / Andreea Vilcovschi

pra Porţii Meseşene, cea mai importantă trecătoare din nordul Transilvaniei, 
ce lega Transilvania propriu‑zisă de zonele vestice, dinspre Ungaria. 
„Situl de pe Dealul Cămnin este cunoscut din 1958 şi a făcut obiectul câtor‑
va campanii de sondaje acum mulţi ani, concluziile anterioare promovând ide‑
ea că este o cetate datată din perioada formaţiunilor politice prestatale româneşti, 
adică din secolele IX‑XI. Împreună cu colegul Dan Băcueţ‑Crişan am reluat 
cercetările, fără a lua ca absolute informaţiile anterioare”, spune Ioan Bejinariu. 
Potrivit spuselor sale, situl este unul complex şi cuprinde fortificaţia, o carieră ro‑
mană, o amenajare ce pare a fi un turn roman de observaţie cu structură de lemn şi 
cel puţin două morminte rupestre, săpate în piatră.

“Mormintele erau cunoscute, doar că erau asociate cu chiliile unor sihaştri, 
puse în legătură cu o structură creştină timpurie. Noi am reuşit să cercetăm unul 
dintre morminte, în care am avut norocul să descoperim o piesă foarte impor‑
tantă – o cărămidă, pe care sunt incizate un anumit tip de hrismon şi un peşte, 
simboluri creştine, asociere caracteristică perioadei de început a creştinismului. 
Aceste morminte pot fi legate de înhumarea unui grup de creştini, care sunt pro‑
babil cei care au rămas în zona Porolissumului după retragere. Probabil aparţi‑
neau unei pături înstărite, pentru că gresia respectivă nu e aşa de uşor de săpat şi 
amenajarea unui astfel de mormânt era destul de costisitoare”, explică arheologul. 
În aceeaşi zonă, pe drumul de acces în zona respectivelor morminte rupestre, au 
fost identificate alte câteva simboluri creştine. Specialiştii MJAI Zalău şi‑au îndrep‑
tat atenţia şi către turnul roman, despre care Ioan Bejinariu spune că este destul de 
afectat de amenajări genistice de infanterie din perioada Primului Război Mondial: 
„Sunt mai multe lăcaşuri de mitraliere, tranşee, pentru că fiind zona cea mai înaltă, 
are o bună perspectivă asupra văilor care vin dinspre Moigrad şi apoi converg în‑
spre Someş”.
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În acest an, cercetările au vizat un segment din fortificaţia de pe Dealul 
Cămnin, situat în zona de sud‑vest, acolo unde pare să existe un apendice, făcut, 
probabil, ulterior amenajării cetăţii, pentru a controla zona de acces, precum şi un 
posibil loc de intrare. „Această secţiune de sondaj ne‑a oferit o perspectivă mult 
mai bună în ceea ce priveşte amenajarea fortificaţiei. Precedentele cercetări, care 
au vizat strict sistemul defensiv, nu au permis surprinderea foarte clară a modului 
de amenajare a acestei fortificaţii. Acum am putut să vedem cum palisada a fost 
amenajată într‑un sistem numit „în casete”, subliniază specialistul. Mai mult decât 
atât, au fost identificate detalii care demontează teoriile mai vechi privind datarea 
amenajării: „Această fortificaţie nu aparţine perioadei formaţiunilor prestatale ro‑
mâneşti din Transilvania, ale secolelor IX‑XI, ci este mult mai veche. Ea aparţine, de 
fapt, începutului mileniului I î. Hr., deci începutului primei epoci a fierului. După 
cercetările de până acum, pare să fie vorba despre o fortificaţie cu un rol strict mili‑
tar, pentru că dovezile de locuire nu au fost găsite până acum, deşi am făcut sondaje 
şi în interior. Acest lucru nu înseamnă, însă, că ele nu există”.

O descoperire făcută în luna iulie consolidează datarea propusă de către 
echipa de arheologi zălăuani. Este vorba despre un topor de fier de 14 cm, nu‑
mit celt, foarte bine conservat, ce reprezintă o replică a pieselor din bronz făcute 
prin turnare. „Pentru că în perioada respectivă nu stăpâneau tehnica de topire a 
fierului, acesta era încălzit până la un punct, apoi prin batere, i se dădea forma 
dorită. Este o descoperire importantă, mai ales pentru că nu aveam foarte mul‑
te dovezi ale începutului confecţionării pieselor de fier din Sălaj”, explică Ioan 
Bejinariu, estimând că piesa datează din secolul al VIII‑lea î. Hr. „Este una din‑
tre cele mai vechi piese de fier din nord‑vestul României”, punctează sursa citată. 
Toporul de fier va putea fi admirat, în curând, în expoziţia Muzeului Judeţean, în 
segmentul dedicat primei epoci a fierului.

Echipa de arheologi îşi propune să continue studierea sitului, însă susţin 
că acest lucru este condiţionat de bugetul disponibil. „În toţi aceşti ani am lu‑
crat cu bani destul de puţini. Din păcate, sumele disponibile sunt foarte mici, 
astfel că am fost nevoiţi să ne concentrăm asupra unui anumit segment al cer‑
cetării. Nişte obiective atât de importante merită alocări pe măsură, mai ales că 
nu trebuie să luăm de bune toate cele spuse anterior de cercetători. Mulţi dintre 
ei nu au avut la îndemână metodele pe care le avem noi, anumite dotări tehnice 
care există azi şi poate că unii dintre ei au răspuns şi la ideologia vremii”, men‑
ţionează Ioan Bejinariu. Acesta consideră că o abordare bazată pe studii non‑in‑
vazive de geofizică ar putea surprinde eventualele zone cu spaţii de locuire. 
Demersul este unul costisitor, dată fiind suprafaţa mare a fortificaţiei, însă necesar, 
având în vedere că zona Moigradului este una dintre cele mai bogate în descoperiri 
de tezaure preistorice din piese de bronz din întreaga Transilvanie.

3 august 2018
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Povestea tulburătoare a unei 
argentinience care şi-a găsit 

rădăcinile în România. Anii de 
căutări vor fi prezentaţi într-un 

film documentar

Întrebări care au măcinat‑o ani de‑a rândul pe o femeie din Argentina şi‑au 
găsit răspunsuri la mii de kilometri distanţă, într‑un mic orăşel din România. 

Măcinată de întrebări privind originile sale, Marina Belaustegui, o producă‑
toare de film din Buenos Aires, a început în urmă cu câţiva ani o amplă căutare, 
care i‑a purtat paşii, în cele din urmă, tocmai în România. Toată strădania ei şi toate 
descoperirile surprinzătoare pe care le‑a făcut vor face subiectul unui documentar 
pe care argentinianca în vârstă de 57 de ani speră să îl lanseze în primăvara anului 
viitor. Totul a pornit de la povestea de viaţă învăluită în mister a bunicului matern, 
Ivan Keller, care fie refuza să îi spună de unde se trage, fie îi oferea răspunsuri con‑
tradictorii. Nu au avut o relaţie foarte apropiată, însă Marina a fost mereu intrigată 
de secretul pe care bunicul insista să îl ţină doar pentru el. „Toată viaţa mi‑am dorit 
să cunosc detalii despre viaţa bunicului meu, despre locurile în care s‑a născut. Nu 
am primit, însă, niciodată, nicio informaţie, nici de la el, nici de la mama. Originea 
lui era incertă: ba era maghiar, ba era german. Când o întrebam pe mama, îmi răs‑
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pundea: „graniţele s‑au mutat”, iar eu îi replicam: „dar mami, graniţele se mută, dar 
oraşele nu”, după care schimba subiectul, povesteşte Marina.

„Nu ştiu de ce a refuzat să îmi spună adevărul”

 Într‑o noua încercare de a face lumină, prin anii `90, a expediat o scrisoare 
bunicului, care locuia într‑un oraş la circa 200 km de Buenos Aires şi care i‑a răs‑
puns că s‑ar fi născut în Budapesta. „Nu ştiu de ce a refuzat să îmi spună adevărul. 
Probabil avea motivele lui”, menţionează argentinianca. La insistenţele ei, mama 
i‑a explicat că în timpul unui atac aerian din cel de‑Al Doilea Război Mondial, 
toată familia ‑ care ar fi locuit într‑un castel ‑ a murit, însă nu i‑a oferit alte detalii. 
„Acesta ar fi fost motivul pentru care nu a vorbit niciodată despre originile lui. Iar 
mama, respectându‑i tăcerea, nu voia să‑i reamintească de trecutul dureros”, afir‑
mă argentinianca. Sperând că va găsi ceva despre o astfel de întâmplare, a căutat pe 
google, însă fără succes; ba chiar a trimis mailuri către orice persoană al cărei nume 
de familie era Keller, din Ungaria, Austria, Germania, întrebând dacă ştiu ceva des‑
pre o familie ucisă într‑un atac aerian. Nimeni nu avea nicio informaţie. Între timp, 
Ivan Keller s‑a stins, ducând cu el secretul trecutului. 

Scrisoarea care a făcut lumină. 

Marina Belaustegui nu s‑a descurajat, însă, şi a continuat căutările. Primele 
rezultate au apărut abia în 2015, când a găsit pe internet un articol despre un anu‑
me Ivan von Keller, un important industriaş al anilor 50, şi care, pe fondul unor 
probleme cu Guvernul Peron a fost exilat în Brazilia. „Brazilia îşi digitalizase toate 
documentele imigranţilor, pentru ca persoanele interesate să îşi poată găsi rudele. 
Parcurgând această arhivă, l‑am recunoscut pe bunicul într‑unul dintre documen‑
te, unde, la rubrica locul naşterii era trecut Simleu, România. Am apelat din nou la 
internet şi aşa am aflat că era vorba despre Şimleu Silvaniei", mărturiseşte argentini‑
anca. Entuziasmată, a lăsat mesaje pe toate grupurile de Facebook care avea legătură 
cu orăşelul din judeţul Sălaj, a trimis un mail pe adresa Primăriei, a bisericii, dar şi 
a Sinagogii din localitate, rugându‑i pe cei care ştiau ceva să o ajute în demersurile 
sale. În septembrie 2015, la două săptămâni după moartea mamei sale, Marina a 
primit un mail de la edilul Şimleului, în care acesta îi confirma că bunicul său se 
născuse în oraş şi o anunţa că acesta avusese un frate, Adalbert, decedat în 1990, 
care a avut doi urmaşi: pe Ecaterina şi Vladimir. „Mi‑a trimis chiar şi o fotografie cu 
unchiul meu, Vladimir, spunându‑mi că a locuit o vreme în Cluj. M‑am bucurat 
teribil să aflu că există un supravieţuitor pe linia bunicului meu, însă oricât m‑am 
străduit, nu i‑am dat de urmă”. 
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Străbunicii, victime ale Holocaustului.

Ceva nu se lega. Mătuşa Ecaterina m‑a lămurit însă: străbunicii mei au fost 
evrei, bunicul Ivan a fost evreu... practic toţi suntem evrei. În doar o secundă şi 
graţie unui detaliu, viaţa mea s‑a schimbat brusc”, explică femeia. 

Mândră de originile ei.

Pentru că era mândră de finalitatea cercetărilor întreprinse şi de originile sale, 
argentinianca a decis să cuprinsă toată această poveste într‑un film documentar pe 
care să îl prezinte lumii.

Zilele trecute, a venit în România, la Şimleu Silvaniei, însoţită de o echipă 
de cameramani profesionişti, pentru a cunoaşte locul de baştină al strămoşilor ei, 
dar şi pentru a finaliza partea de documentare necesară viitoarei producţii. Se va 
numi „Borders moved” (graniţe mutate ‑ n.n.), aluzie la explicaţia pe care i‑o oferea 
mama ei şi ar putea fi lansat în primăvara anului viitor. „Sunt extrem de bucuroasă 
că, după atâta timp, am răspunsurile pe care le caut de mult. Este ca o poveste vin‑
decătoare, care îmi închide răni mai vechi. M‑am plimbat pe străzile Şimleului cu 
gândul că şi bunicul şi străbunicii mei au umblat pe aici, au văzut copacii pe care 
i‑am privit şi eu. Simt că trebuie să fac acest film pentru a spune tuturor o poveste 
învăluită în mister timp de aproape un secol, dar şi pentru a împărtăşi un loc în 
care mă simt acasă. Va fi cel mai bun film pe care l‑am făcut vreodată”, subliniază 
Marina, care are o carieră de 15 ani în domeniul producţiei de film. 

17 septembrie 2018
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România, prin ochii unui centenar: 
„Îmi pare bine că avem ce să 

mâncăm, că foarte multă foame 
am răbdat”

Grigore Şolomonean a luptat pe frontul celui de‑Al Doilea Război Mondial, 
iar când s‑a întors pe meleagurile natale a ridicat, ca meşter zidar, peste 100 de case. 

Grigore Şolomonean a împlinit 100 de ani la finele lunii august şi este sin‑
gurul centenar sălăjean în viaţă. Toată viaţa şi‑a trăit‑o în satul Chendrea, comuna 
Bălan, însă destinul şi nevoia i‑a purtat paşii prin diverse colţuri ale ţării. Fiu de ţă‑
ran, a fost încercat de greutăţi încă din copilărie, la 13 ani rămânând orfan de mamă 
şi pus în situaţia de a munci pentru a‑şi câştiga existenţa. Când îşi rememorează 
tinereţea, primul lucru despre care vorbeşte sunt lipsurile cu care s‑a confruntat 
şi foamea pe care a fost nevoit să o îndure: „Îmi pare bine că avem ce să mâncăm, 
că foarte multă foame am răbdat, mai ales pe front (al celui de‑Al Doilea Război 
Mondial – n.n.). Nici după ce a trecut războiul situaţia nu s‑a schimbat prea mult, 
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pentru că oamenii nu aveau unde lucra, nu aveau unde câştiga un leu, că nu mai 
erau şantiere, fabricile fuseseră distruse. Am trăit cum am putut”.

Făina de greu era o raritate, iar cei care aveau, o foloseau doar în zile de sărbă‑
toare. „Puseseră cote… dacă aveai pământ, ţi‑l împărţeau ăia de la primărie: atâta să 
îl semeni cu grâu, atâta cu porumb, atâta cu floarea soarelui ori cartofi. Şi din fiecare 
produs trebuia să dai… că a ieşit, că nu a ieşit… Şi nu se prea făcea grâul, dar cota 
trebuia dată. Erau oameni care de la batoză nu mergeau acasă nici cu un pumn de 
făină. Făceau rântaşul pe fasole cu făină de mălai cernută prin sita deasă, că nu avea. 
Noi mâncam pâine de grâu numai la Paşti şi la Crăciun, în rest trăiam cu mălai”, 
îşi aminteşte vârstnicul.

Mergea cinci ore pe jos ca să caute de lucru.

A muncit din greu de la vârste fragede, când în agricultură, când în construc‑
ţii. Mergea pe jos, mai bine de cinci ore, din Chendrea până în Huedin ori Cluj, 
pentru a lucra pământurile grofilor maghiari şi a face rost de banii pentru cele ne‑
cesare. „Ungurii de la Huedin şi Cluj erau putred de bogaţi; plăteau 50 de lei pe 
ziua de lucru, în timp la pe la noi, pe Valea Almaşului, se dădeau 15‑20 de lei”, 
povesteşte Grigore Şolomonean. Bătrânul spune că îşi făcuse o echipă de feciori 
căreia i se dusese vorba că este cea mai harnică din tot satul: „Eu eram şeful la vreo 
15 tineri, toţi nefumători, şi mergeam la Cluj, în piaţă. Ne adunam acolo vreo 800 
de oameni, toţi aşteptând să fim chemaţi la muncă – la coasă, la seceră, la fân, la 
otavă, la cules de morcovi ori la tăiat varza. În zilele cu vreme bună, toţi îşi găseau 
ceva de lucru. Ne culcam în poduri şi ne spunea jupânul ungur «să nu duhăniţi» şi 
noi îi răspundeam «dom`le, fii fără grijă că nu duhăneşte niciunul, n‑avem ţigări»”.

În 1950 şi‑a luat autorizaţie de meşter zidar de la primărie şi a început să 
muncească pe cont propriu. Căpătase experienţă lucrând în construcţii încă din 
adolescenţă, când, pe parcursul a cinci ani, a muncit câte şase luni pe an în judeţul 
Braşov. „Ce era să fac, cu ce să trăiesc? Ne trebuiau haine, cizme, că trebuia să ies 
şi eu în sat cu feciorii, trebuia plătit impozitul pe pământ, să îmi iau nasturi pentru 
cămeşi, petrol pentru lampă. Nu a fost uşor. Am suferit mult… am dormit două 
ierni cu tata în poiată cu bivolii, că nu am putut să terminăm casa, nu aveam geam 
şi uşă”, afirmă sălăjeanul. După un sezon petrecut în Braşov, cu câte 10 ore mun‑
cite zilnic, tânărul Grigore s‑a întors acasă cu 7.000 de lei: „Am făcut uşă, geamuri, 
ne‑am luat porc de slănină, lemne, mi‑am cumpărat o pereche de cizme, un laibăr. 
Am stricat toţi bani, dar pe ce mi‑a trebuit. Nu am dat nimic nici pe‑un litru de vin 
sau de pălincă”.

„Pe vremea mea, românii erau mai harnici”

Cu mândrie spune că a ridicat 104 case din cărămidă, majoritatea în Chendrea, 
fiind vestit pe Valea Almaşului pentru priceperea sa: „Mă ajuta doar feciorul cel 
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mare. Ne târguiam cu oamenii… pentru o cameră cu un pic de antreu luam 600 
de lei, dacă avea trei camere şi pivniţă ajungea la 1.200‑1.300 de lei manopera şi o 
ridicam în două săptămâni”.

Despre generaţia de azi, Grigore Şolomonean constată cu amărăciune că nu 
se omoară cu munca. „Îmi place că văd că oamenii au unde lucra. Din păcate, însă, 
românii s‑au schimbat. Pe vremea mea erau mai harnici… nu aveau ce le trebuia şi 
se bucurau când cineva îi chema la lucru. Acum nu mai e aşa”, susţine centenarul. 
Ajuns la 100 de ani, este recunoscător că după o viaţă plină de greutăţi, are dreptul 
la pensie: ia puţin peste 600 de lei, dar este mulţumit şi spune că îi ajunge: „Când 
nu am avut nimica, cum a fost? Dacă l‑ai luat pe om din coliba de păstori şi l‑ai dus 
în casă, să nu îi pară bine că nu mai stă în câmp, în ploaie?”

31 octombrie 2018



264 • Anuarul presei sălăjene 2018 / Andreea Vilcovschi

Parteneri Gala Presei Sălăjene



Andreea Vilcovschi / Anuarul presei sălăjene 2018 • 265

TenarisSilcotub crește împreună cu comunităţile în care 
lucrează. An de an, investim în proiecte gândite pe termen 

lung, în domenii precum educaţia, sănătatea, mediul 
și cultura. Altfel spus, investim în viitorul orașelor în care 

lucrăm, într-un parteneriat strategic, pe termen lung, 
cu comunitatea locală.

Astăzi, TenarisSilcotub înseamnă o echipă de peste 
1.900 de profesioniști din 7 orașe românești, ce operează 

un sistem industrial integrat și produce un portofoliu 
de produse cu valoare adăugată mare pentru industriile 

de petrol și gaze, energie și auto.

Burse
de Merit

Semimaratonul 
Zalău

CineLatino

Burse
Tehnice

Investiţii 
în spitale

ecOprovocarea

Acţiuni de 
voluntariat
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Alege siguranța, alege 
MICHELIN 

 
 

 
 
Povestea grupului Michelin în România a început în august 2001 prin achiziționarea a două fabrici, la 
Florești și Zalău. De-a lungul anilor Grupul a investit peste 400 de milioane de euro pentru modernizarea 
uzinelor și, în prezent, Michelin are în România aproximativ 3.600 de angajaţi, trei uzine, două la Zalău şi 
una la Floreşti, o reţea comercială şi un Centru de Excelenţă şi servicii partajate, care oferă servicii de 
suport pentru diferite entități Michelin din Europa. 
 


