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Niciodată toamna n-a fost mai frumoasă

 Coborând vitrual în melancolia toam-
nei, nu poți nega inexistența realităților ce 
te înconjoară;  și nu poți să nu fii de acord cu 
adevărul tot mai pregnant al vremurilor și a pe-
ricopei evanghelice: „Va veni o vreme în care nu 
se va cunoaște iarna din vară și vara din iarnă”.
 Și iată că toate acestea se înfăptuiesc, fără 
voia naostră pământeană, iar dacă ne amintim de 
versurile lui Blaga care-și întindea „brațe de ener-
gie către tainele lumii” – și ne spunea: „o toamnă 
va veni și o să-ți despoaie/ de primăvară trupul, 
fruntea, nopțile și dorul/ și-ți va răpi petalele și 
zorile / lăsându-ți doar amurgurile grele și pustii. 
” Vom observa că noi ca ființe raționale vom 
încerca să înțelegem condiția transcendentală 
dată pentru noi prin invizibile punți ce se înalță 
spre ceruri în taina nepătrunsului ascuns.
 Incontestabilul Bacovia, care cânta și 
plângea ca nimeni altul acest proces trasnfigurat 
al naturii în voluptatea toamnei, urmat de Arghe-
zi care prin vorbă, obliga cuvintele să trăiască in-
dependente, urmărim cu neliniște înfăptuirea și 
deschiderea zorilor noului veac, prin îmbinarea 

principalelor dimensiuni în tai-
nica poezie a lui Eminescu, pe care 
în simbioza timpului Trinitatea și 
Marele Ziditor Zamolxis îl recompunea:

Afară-i toamnă 

Afară-i toamnă, frunza ‘mprăştiată,
Iar vântul svârlă ‘n geamuri grele picuri;
Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri
Şi într’un ceas gândeşti la viaţa toată.

Pierzându-ţi timpul tău cu dulci nimicuri,
N’ai vrea ca nimeni ‘n uşa ta să bată;
Dar şi mai bine-i, când afară-i sloată, 
Să stai visând la foc, de somn să picuri.

Şi eu astfel mă uit din jet de gânduri,
Visez la basmul vechiu al zânei Dochii,
În juru-mi ceaţa creşte rânduri-rânduri;

De odat’aud foşnirea unei rochii,
Un moale pas abia atins de scânduri...
Iar mâni subţiri şi reci mi-acoper ochii.  

 Putem fi de acord în același timp cu au-
tohtonizarea unor subiecte biblice, fără a crea 
imaginea figurativă „de pitoresc” dar cu voia 
sau fără voia noastră, imaginea ancestrală a 

acestei toamne își lasă puternic amprenta divi-
nului asupra noastră și putem afirma în pleni-
tudinea adevărului că: „Niciodată toamna n-a 
fost mai frumoasă”.
 Aici la noi, în Bihor, măreția frunților în-
nobilate ale munților cu culoare arămie printre 
pietrele bătute de soare, simt că mă pătrunde 
fără fabulație prin toți porii, străfulgerat de 
convin-gerea că maturitatea cu ziua de mâine 
ne va conduce spre Răsăritul magic al apro-
piatei sărbători a Nașterii Domnului Nostru 
Iisus Hristos.
 Muntele, peiorativ transcede păstrarea 
verdelui prin mușchiul de la trunchiul co-
pacilor, precum și frunțile coronariene ale bra-
zilor, creând imaginea veșniciei și a speranței 
din sufletele noastre.
 Fauna coloristică  a pădurilor de foioase 
îmbracă iluzoriu o realitate, toamna-și lasă 
amprenta divinului asupra frumuseții ochi-
ului, înbălsămând cu mirodenii ancestrale 
bucuria inimii, creând obsesiv imaginea 
descarnării figurative a copacilor care transced 
timpul unui repaus, așteptând zorii unei învi-
eri repetativ ciclice a naturii.

Ing. Mircea Vac



   

 Romania a pierdut in perioada 1952-1960 printr-o firma sovieto-roma-
na cea mai mare rezerva energetica a tarii, 17.288 tone de uraniu. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej s-a suparat foc, pentru ca sovieticii “noua nu ne-au dat utilaje 
pentru extragerea uraniului”.
 Politicienii de astazi vor sa dea unei firme canadiano-romane cu action-
ariat american, zacamintele de metale rare si pretioase de la Rosia Montana in 
schimbul locurilor de munca. Participatia Romaniei in aceasta firma este de 
doar 20% si risca sa ajunga al 0,6% in urma ultimei majorari de capital, la care 
actionarul roman nu a putut participa. Statul urmeaza sa suporte cheltuielile de 
intretinere a barajului si a sistemelor de captare, monitorizarea emisiilor de acid 
cianhidric, pompare si tratare a apei pe o perioada nedeterminata, estimate la 12 
milioane de euro anual.
 Statul roman ar primi 4% redevente pentru aur si argint. Presa vorbeste 
despre majorarea acestui procent la 6% prezentata ca o negociere reusita, fara 
se spuna ca in tari ca Africa de Sud redeventele pentru metale pretioase sunt de 
minim 20%.
 In cele 200 de milioane de tone de minereu care se doresc a fi procesate 
cu cianuri la Rosia Montana, se estimeaza a fi 1,5 grame de aur pe tona de mi-
nereu si 11, 7 grame de argint pe tona. Daca nu vi se pare o exploatare rentabila 
aveti dreptate! Motivatia pentru acest proiect sta in metalele rare care insotesc 
zacamintele de aur. Vanadiu - 2500 grame pe tona,  arseniu - 5000 grame pe 
tona,  titan - 1000 grame pe tona,  molibden - 10 grame pe tona, nichel - 30 de 
grame pe tona, crom - 50 grame pe tona, cobalt - 30 grame pe tona, galiu - 300 
grame pe tona, germaniu - 20 grame pe tona, wolfram, molibden etc.
 Daca punem aceste resurse in context mondial, epuizarea resurselor de 
energie si nevoia dezvoltarii energiilor regenerabile, a panourilor fotovoltaice si 
turbinelor eoliene, descoperim ca prima criza cu care se va confrunta lumea nu 
va fi cea petroliera ci a metalelor neferoase.
 Galiu, spre exemplu, care se gaseste la Rosia Montana in cantitati de 300 
de ori mai mari decat aurul, este folosit in fabricarea panourilor fotovoltaice 
si pretul actual este de 900 de dolari pe Kg.  Utilizarea lui va creste pe masura 
ce tehnologiile vor fi perfectionate si rentabilitatea energiei solare va creste cu 
scumpirea petrolului.

 26% din resursele de cupru extractabil din scoarta Pamantului s-au 
pierdut deja in gropi de gunoi. Inchiderea minei de cupru de la Rosia Poieni 
pentru a se face loc RMGC  a dus la disponibilizarea a sute de muncitori, de 
care oficialii Gold Corporation nu isi aduc aminte cand fac calculele locurilor de 
munca.
 Din anumite informatii, in contractul de concesiune secretizat se 
spune ca orice metal in plus recuperat intra in beneficiul celui care exploateaza 
zacamintul. Falsa desecretizare trambitata de Traian Basescu nu a facut lumina 
asupra acestui aspect.
 Turcia, Cehia, Grecia, Costa Rica, Germania, Argentina, Filipinie au in-
terzis mineritul cu cianuri. Parlamentul European a cerut Comisiei Europene 
interzicerea acestei tehnilogi de minerit pana la sfarisitul anului 2011. Aduceti-
va aminte de accidentul de la Baia Mare de acum 10 ani. Ungaria l-a considerat 
cea mai mare catastrofa dupa Cernobal. Statul roman are de platit circa 200 de 
milioane de dolari despagubiri.
 La Rosia Montana ar urma sa se foloseasca aproximativ 1.561.000 tone 
substante periculoase, dintre care 84.000 tone de cianura in cea mai mare cariera 
cu crater deschis din Europa si cel mai mare baraj, inalt de 185 m. Ganditi-va 
la efectele pe care un posibil accident le-ar avea asupra Deltei Dunarii, un ultim 
bastion european pentru protejarea biodiversitatii.
 Rosia Montana este unul dintre siturile cele mai bogate in resurse de 
patrimoniu cultural ale Romaniei, cuprinzand intr-un teritoriu intins pe cca. 
650 ha 50 monumente istorice clasate, dintre care 7 desemnate ca monumente 
de valoare nationala si universala. De asemenea, patrimoniul cultural de la Rosia 
Montana este recunoscut si prin Planul de Amenajare a Teritoriului National.
 Acest statut juridic de protectie plaseaza Rosia Montana inaintea mul-
tor orase prin numarul si valoarea monumentelor istorice si pe primul loc intre 
asezarile rurale ale Romaniei.   Conform legii, protejarea si punerea in valoare a 
acestor valori instituite reprezinta lucrari de utilitate publica, de interes national.
 Academia Romana, Casa Regala, ICOMOS (Comitetul International al 
Monumentelor si Siturilor), ca organizatie expert a UNESCO, Ad Astra, Albur-
nus Maior, ONG-uri din Romania si internationale, numerosi experti, institutii, 
studenti si cercetatori români din strainatate (RSSA, LSRS) recomanda si sustin 
includerea Rosiei Montane în Patrimoniul UNESCO.
 Constanam ca rusinea de a fi roman si lipsa de reactie a romanilor in fata 
nedreptatilor a fost indusa de aceleasi televiziuni care astazi sunt complice la cel 
mai mare jaf din istoria poporului roman.
 Va aflati printre putinii care au rezistat campaniei de dezinformare in 
care au fost angajate televiziunile, de aceea  va solicitam implicarea nu doar ca 
simplu semnatar, ci ca militant, sa faceti cunoscut adevarul despre proiectul 
minier de la Rosia Montana. Promovati petitia online, dati acest mesaj mai de-
parte!
 Petitia noastra de pe www.rosiamontana.net a strans peste 30.000 de 
semnaturi, la care se adauga alte 27.000 de semnaturi pe hartie stranse in Bucur-
esti prin actiunea “la corturi” din ultimele 3 saptamani.
 Eforturile noastre au fost remarcate si amintite intr-o recenta dezbatere 
din Parlamentul European. In urma dezbaterii, Comisia pentru Petitii a Par-
lamentului European a anuntat ca se va deplasa in Romania la inceputul lunii 
noiembrie pentru o ancheta asupra proiectului de la Rosia Montana. Va pro-
punem ca pana atunci, doar cu ajutorul dvs.  sa strangem 100.000 de semnaturi 
din toata tara, iar in preajma vizitei CE sa organizam de la Casa Poporului spre 
sediul Comisiei Europene in Bucuresti cel mai mare mars de protest pentru Ro-
sia Montana, la care vom putea invita toti semnatarii petitiei.  

                                   Ionuț Părăușanu
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De ce ieșim în stradă  pentru Roșia Montană
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 Sfântul Ioan Evanghelistul contemplă 
măreţia tainei Cuvântului întrupat şi precizează că 
Taina Întrupării lui Hristos ne arată că, de când Fiul 
lui Dumnezeu S-a făcut Om, în comuniunea Sfintei 
Treimi există inima umană a lui Hristos plină de iu-
bire dumnezeiască infinită și eternă pentru întreaga 
umanitate, iar iubirea veşnică a Tatălui faţă de Fiul 
Său este şi iubire veşnică pentru Om! Ca atare, în-
trucât Dumnezeu este iubire, fiecare fiinţă umană 
iubită de Dumnezeu este un loc sacru al prezenţei 
lui Hristos. „Taina fratelui” este deci și taina iubi-
rii lui Hristos prezent în fiecare om. „Dumnezeu 
— spune Sfântul Maxim Mărturisitorul(† 662) — 
S-a smerit datorită milostivirii Sale faţă de noi..., 
pătimind tainic prin iubire până la sfârşitul veacuri-
lor, după măsura suferinţei fiecăruia”. (Mistagogia, 
J.P. Migne, Patrologiae graeca, 91, 713,op.cit.p.3). 
Prin urmare, „Taina Altarului” sau a Sfintei Eu-
haristii nu trebuie niciodată despărţită de „taina 
fratelui”sau a operei filantropice sociale, a Bisericii 
în lume. 
 Înainte de a institui Sfânta Euharistie sau 
ospăţul mistic al Împărăţiei lui Dumnezeu, Mân-
tuitorul a vestit Împărăţia prin cuvânt şi prin fapte 
dătătoare de viaţă: a vindecat o mulţime de bol-
navi, a săturat o mulţime de flămânzi, a curăţit 
mulţi leproşi, a eliberat de demoni mai mulți oa-
meni posedaţi, a înviat câțiva morţi, între care şi pe 
prietenul Său Lazăr din Betania. În plus, Sfântul 
Ioan Evanghelistul ne arată că Hristos-Domnul, 
după ce a instituit Taina Sfintei Euharistii, a insti-
tuit, prin spălarea picioarelor apostolilor Săi, slujirea 
smerită a aproapelui ca mediu de lucrare a harului 
dobândit prin împărtăşirea din Sfânta Euharistie. 
Cu alte cuvinte, iubirea milostivă faţă de aproapele, 
ca reconciliere şi ajutorare socială a omului, precede 
şi urmează săvârşirea sau celebrarea Tainei Sfintei 
Euharistii. 
 Sfinţii Părinţi ai Bisericii nedespărţite, care 
erau, în cea mai mare parte, liturghisitori şi păstori, 
de comunități bisericești, au exprimat cu tărie şi tal-
ent faptul că slujirea aproapelui aflat în nevoi nu are 
doar o relevanţă etică sau morală, ci şi una mistică 
de sfinţire a vieţii prin iubire milostivă. Împărtăşirea 
cu Trupul şi Sângele lui Hristos, Cel răstignit şi în-
viat, trebuie să ne facă sensibili la suferinţele seme-
nilor noştri pentru care Mântuitorul a murit şi a 
înviat ca ei să cunoască iubirea lui Dumnezeu față 
de oameni și să se mântuiască. 

             „Vrei să cinsteşti Trupul Stăpânului? — spune 
Sfântul Ioan Gură de Aur — nu-L dispreţui, când 
este gol. Nu-L cinsti doar în biserică, prin haine de 
mătase(care acoperă Sfântul Potir n.n.), în timp ce 
afară Îl laşi gol, tremurând de frig. Cel ce a spus: 
„Acesta este trupul Meu” şi a împlinit lucrul acesta 
prin cuvânt, tot Acela a spus: „M-aţi văzut flămând 
şi Mi-aţi dat să mănânc... Întrucât n-aţi făcut unuia 
dintre aceştia mai mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut!” 
Cinsteşte-L deci, împărţind averea ta cu cei săraci: 
căci lui Dumnezeu nu-I trebuie potire de aur, ci su-
flete de aur”.(Omilia 50 la Evanghelia după Matei, 
3 P.G., 58, 508; cf. Olivier Clément, Sources, Les 
mystiques chrétiens des origines, Stock, Paris, 1982, 
p. 108-109, Idem, p.4). 
              Sfântul Grigore Teologul are aceeaşi viziune 
privind ajutorarea aproapelui aflat în dificultate: 
„Voi, cei ce sunteţi slujitorii lui Hristos, hrăniţi pe 
Hristos, îmbrăcaţi-L, primiţi-L, cinstiţi-L”. (De-
spre iubirea faţă de săraci, 40; P.G. 35, 285, Ibidem). 
  Sfântul Grigore de Nyssa spune că săracii 
sunt „portarii Împărăţiei cerurilor” şi avertizează: 
„Nu-i dispreţuiţi pe săraci. Întrebaţi-vă cine sunt ei 
şi veţi descoperi măreţia lor: ei au chipul Domnului 
(...). Săracii sunt iconomii nădejdii noastre, portarii 
Împărăţiei, care deschid uşa drepţilor şi o închid ce-
lor răi şi egoişti(zgârciți). Acuzatori aspri, avocaţi 
puternici (...)”. (Despre iubirea faţă de săraci şi de-
spre facerea de bine; P.G., 46, 57; cf. O. Clément, 
Sources, p. 265, Ibidem). 
  Comunismul a dat asistenţei sociale o fun-
damentare secularizată, bazată nu pe un uman-
ism divino-uman hristocentric, ci pe un umanism 
antropocentric şi autosuficient.(Cf. Ioan Ică jr. şi 
Germano Morani, Gândirea socială a Bisericii. 
Fundamente, documente, analize, Ed. Deisis, Sibiu, 
2002, p. 34, Idem p.5). Acum Bisericile din difer-
ite ţări ale Europei centrale şi orientale, care au cu-
noscut asistenţa socială bazată pe umanismul ateu 
sau secularizat, încearcă o refacere şi o întărire a 
legăturii dintre Liturghie şi filantropie, dintre spiri-
tualitatea liturgică şi opera social-filantropică. 
 În concluzie,Liturghia eclesială inspiră 
filantropia socială creştină, iar Filantropia socială 
confirmă Liturghia ca fiind eveniment misionar de 
mărturisire a iubirii lui Dumnezeu pentru sfințirea 
și mântuirea oamenilor. 
 Lucrătorii şi asistenţii sociali creștini află 
în viaţa liturgică un izvor de lumină şi o motivaţie 
temeinică de a iubi şi a preţui pe aproapele nostru 
ca pe o icoană tainică a lui Hristos îndreptată spre 
noi, aşteptând răspunsul nostru prin fapta iubirii 
noastre. Rugăciunea este, deci, un izvor de putere, 
de forţă spirituală înnoită, pentru a ajuta, cu răbdare 
şi bunătate, oameni în suferinţă, în sărăcie sau în 
singurătate. Celebrarea iubirii lui Hristos faţă de 
oameni în Sfânta Liturghie este, de asemenea, iz-
vor de bucurie şi de întărire sufletească pentru per-
soanele angajate în opera de caritate a Bisericii care 
devin „mâinile iubirii lui Hristos pentru oameni”. 
Mulţi oameni primesc bucurie din bucuria pe care 
ei o aduc celor pe care îi ajută să înţeleagă sau să 
simtă că sunt iubiţi pentru demnitatea lor de om, 
deoarece mai întâi îi iubeşte Preamilostivul Dum-
nezeu Însuşi, Care a făcut omul după chipul Său (cf. 
Facere 1, 26). Atât lucrătorii operei de caritate, cât 
şi beneficiarii ei, simt că adevărata bucurie (chará) 
vine din harul (cháris) iubirii milostive a lui Dum-
nezeu. 
 La rândul ei, filantropia socială confirmă 
forţa spirituală a Liturghiei când cuvântul 
rugăciunii din Biserică devine faptă de caritate în 
societate. În acest sens, Sfântul Isaac Sirul spunea 
că: „iubirea curată se naşte din rugăciune”. Filan-
tropia confirmă Liturghia când celebrarea liturgică 

inspiră comuniune şi coresponsabilitate misionară 
creştinilor activi în societate, sfinţenia inspiră soli-
daritate cu cei singuri şi săraci, iar iertarea păcatelor 
primită în Biserică inspiră reconcilierea în societate. 
Astfel, viaţa spirituală din Biserică rodeşte în viaţa 
socială a creştinilor implicare activă pentru adevăr şi 
dreptate, pentru sănătate şi demnitate, pentru rec-
onciliere și solidaritate, în vederea mântuirii oame-
nilor prin har, credință și fapte bune. 

 ÎNCHEIERE

  Implicarea Bisericii în asistenţa socială este 
deodată o vocaţie spirituală şi o necesitate practică. 
Opera socială a Bisericii izvorăşte din Evanghelia 
iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii şi din Sfânta 
Liturghie a Bisericii, în care este celebrată iubirea 
milostivă şi jertfelnică a lui Hristos pentru mântu-
irea oamenilor. Aşa se explică mulţimea instituţiilor 
de binefacere sau asistenţă socială înfiinţate sau pa-
tronate de Biserică de-a lungul secolelor, adesea cu 
sprijinul împăraţilor, regilor şi domnitorilor creştini, 
dar şi cu sprijinul multor creștini milostivi şi dar-
nici. 
 Astăzi, prezenţa preoţilor de caritate în 
spitale, unităţi militare şi penitenciare, precum şi 
mulţimea unităţilor de caritate ale Bisericii ne arată 
că vechea tradiţie filantropică a Bisericii a revenit în 
actualitate, de când cultele religioase au recâștigat 
libertatea de organizare şi slujire misionară în so-
cietatea românească. Acum, în vreme de criză 
economică, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a hotărât să se intensifice la nivel de Pa-
triarhie, Eparhie și Parohie activitățile pastorale și 
sociale de ajutorare a săracilor, bolnavilor, copiilor și 
bătrânilor cu venituri mici, pentru a apăra și prețui 
demnitatea umană din toți cei aflați în nevoi. 
 Intensificarea cooperării Bisericii cu Statul 
în domeniul asistenţei sociale înseamnă forţe 
unite pentru o eficienţă mai mare şi o semnificaţie 
spirituală mai profundă în ajutorarea semenilor 
noștri. Fondurile alocate de Stat şi de Uniunea 
Europeană, în domeniul asistenţei sociale pot fi 
benefice, dar este nevoie şi de o motivaţie spirituală 
mai profundă pentru a le folosi corect şi eficient în 
vederea ajutorării celor în nevoi şi pentru cultiva-
rea demnităţii lor umane, ca persoane create după 
chipul lui Dumnezeu, cu valoare unică şi eternă. 
 În omul bolnav, sărac, flămând şi gol, umilit 
sau privat de libertate, este prezent tainic Hristos 
Însuşi, iubitorul de oameni Care ne cheamă să fim 
milostivi ca Tatăl nostru Cel din ceruri, Care revarsă 
ploaia Sa şi peste cei buni şi peste cei răi; pe cei buni 
îi răsplăteşte, iar pe ceilalţi îi miluieşte, după cum 
spune Sfântul Ioan Gură de Aur. 
 În acest sens, fapta noastră bună izvorâtă 
din iubire milostivă şi smerită, dezinteresată şi 
generoasă, poartă în ea o lumină cerească şi devine o 
comoară a sufletului pentru eternitate. De aceea, Bi-
serica pomeneşte totdeauna în slujbele ei pe ctitori, 
binefăcători şi miluitori, cultivând astfel o civilizaţie 
a generozităţii sau a dărniciei, având convingerea, 
exprimată lapidar şi înţelept în poporul roman, că 
“dar din dar se face rai”. 
              Deci, orientarea majoră a Bisericii trebuie să 
fie totdeauna legătura dintre viaţa spirituală şi ac-
tivitatea socială, dintre rugăciune şi acţiune, dintre 
evlavie şi dărnicie. În acest sens, cooperarea practică 
dintre diferite Biserici în domeniul filantropiei so-
ciale sau al operei de caritate oferă mai multă credi-
bilitate mărturiei lor comune în societatea de azi. 

                                  Pr. Dumitru Popovici
Biserica cu Lună - Oradea

Lucrarea fiLantropică a Bisercii ortodoxe române 
raportată La conceptuL de economie sociaLă
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THE DEVICES OF FILTERING 
AND TERMINAL BIONIC 

TREATMENT FOR DRINKING 
WATER

[continuare din numărul anterior]

2 SELECTIVE AND ASSUREING METHOD-
OLOGY OF DRINKING WATER
 The global population is drinking every day
huge quantity of drinking water (approx.600 l/head 
of inhabitant), from which more that half has sub-
jected of preliminary treatments for drink.
 The drinking water from house by sewerage
system passing hundreds and thousands kilometers 
of pipes before arrives at tap, being pollution by deg-
radation and oldness of them system pipes.
 During this passing of water through pipes 
has taken over the bacteria, rust, mechanical impu-
rities, heavy metals, parasites, etc. With all admin-
istrative efforts of change the pipes and sanitarium 
installations of external wear urban of water driving
by great programs of environment has remained in
continued the problem of water purification. This is
an actual problem, the environment and grounding
water line is flood by synthetic chemicals, pesticides, 
fertilizations, animal waste, industrial waste, which 
contamination the sources of drinking water due 
to in many cases, at non-competitive technology of 
water purification. A purification water installation 
has presented in fig.1.

In principal a purification installation (fig.1) is
composed from: 1-Pump, 2-Vessel with watery
solution of aluminum sulphate [Al2(SO4)3], 3-Feed
tank, 4-Filter, 5-Vessel of chloride process, 6-Pump,
7-Tank.
 Aluminum sulphate is get in river’s water 
and reaction with this due to a wide precipitate of
aluminum hydroxide, which engaged the water
suspensions and them deposited in sedimentation
tank. After that, the water is filtrated by broken
stones and sand in a filter, going through of chloride
vessel for distortion of pathogen bacteria and next
step the water is gone at tap.

The principal characteristics of water are:
 The content of organic substances, determining
by value of oxidizability water in mg of KMnO4
consumed at boiling of 1 l of water during 10 min.
The maxim values of oxidizability of drinking water
not more that 3mg oxygen at water liter;
 The content of colons bacillus, which is
expresses by liter-colon (minim volume of water in
which is identified one-colon bacillus). The
drinking water doesn’t must exceed more that 2-3
colons bacillus at liter, that is colon bacillus liter to
be minim of 300-350 ml;
 The content of bacteria, which didn’t exceed
100 bacteria at 1 cm3 of water;
The limited content in substances which it’s

altering its color, smell, 
flavor and humic acid,
hydrogen sulphide, etc.

 The quality param-
eter of water would be ad-
mission in conformity with 
values of Law 458/8-
2002.
For assuring a protection of 
human health against ac-
cidental contamination of 
drinking water  is necessary 
a terminal disinfection, lo-
cated before the tap.
 In this case, this 
treatment has made by us-
ing a device with mechani-
cal and chemical cleaner 
filter of drinking water at 
flow tap.
 The technological itinerary of urban drink-
ing water with completion of terminal treatment 
before flow tap has depicted in fig.2.

Figure 2. The itinerary of drinking water treatment

 In case of bad weather as abundant rains,
melted snow or absence rain, feed pipes deteriora-
tion, oldness network pipes has recommended the 
using of terminal filters.
 The conditions, which are necessary for
terminal filters:
- To be mounted before taps of drinking water used
- To be mounted at a inferior level of superabun-
dance of sink
- The filter could be change anytime it’s necessary
- The filter device has to be simple and cheap,
build up from modular elements
- To keeps itself the chlorine waste and mechanical 
impurities
- The filtering device and its component
materials must to have a medical orderly for using
- The materials of filter have to be interchangeable, 
ecological, without produced domestic waste to 
environment.
 In this case, for bionic filter has chosen a
composition formation by active carbon granules
and natural hydroxide of magnesium granules [Mg
(OH)2], known as brucite minerals (zone of Stei,
Budureasa, from Bihor County).

 The active charcoal has treating with o watery
solution of silver nitride (AgNO3) by impregnation
proceeding in vapors state in vacuum or silver
chloride (AgCl) by ion of Ag+, having roll of
destroying the formations of microbial waste.

DEVICE OF FILTERING AND BIONIC 
TREATMENT FOR DRINKING WATER

 The design of device for mechanical filtering
and bionic treatment of drinking water, which
resolved the quality problem of water before the tap
has realized by modular elements in small number
from hard PVC, depicted in fig.3.

Figure 3. Filtering device of drinking water.

 The filtering device of drinking water is-
composed from: 1-Cylindrical main body, 2- 
Sleeves, 3-Con of coil, 4-Distance piece, 5-Coil.
 Cylindrical main body-1 has a capacity 
of 1- 1.5 l, with tapped at both ends. These two 
tappedsleeves of joint with body-1 are centered by a
cooper fitting in an inner cylindrical cavity with a
con-3. This con of coil-3 from polyamide is endow
with some side holes, which lead the filtered water
form the base of channel to up. On the con has
wired a coil-5 from cotton string, which forming a
multiple capillary pores with mission of kept the
mechanical impurities. The distance piese-4 has
pressed the cotton coil, which is impregnate in a
concentrated solution of silver chloride.

Mircea Vereș, Dan Crăciun,
Carmen Iancu, Petru Ungur Petru A. Pop

[continuare în numărul viitor]
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În căutarea omului dostoievskian

[continuare din  numărul anterior ]  

Nihilismul lui Dostoievski
 
 Dostoievski a studiat şi a înţeles nihilismul 
poporului rus, ca o specificitate a acestuia. Trăsăturile 
poporului rus sunt cel mai bine evidenţiate când este 
nihilist sau apocaliptic. Aceste două trăiri, deoarece 
pentru ei sunt două trăiri, marchează sufletul omu-
lui rus. Sunt două limite ale vieţii spirituale, iar ruşii 
tind spre ele, ei nu pot trăi într-o medie a lor. 
 Faţă de apocaliptic, caracterul nihilist se află 
la o extremă opusă, iar Dostoievski afirmă că: ,,Ni-
hilismul a apărut la noi pentru că noi toţi suntem 
nihilişti” . În Rusia, cultura nu-şi găseşte piloni de 
susţinere, pentru că aproape toţi ruşii sunt nihilişti 
în ceea ce priveşte cultura. Ea reprezintă un obsta-
col în desăvârşirea formării unei noi societăţi. Dos-
toievski a descoperit în spiritul rus o înclinaţie spre 
obsesie şi posedare datorită nihilismului şi apocalis-
mului care-l caracterizează. 
 Privitor la filosofia lui Nietzsche, sau mai bine 
spus referitor la nihilism, nu se poate afirma că Dos-
toievski este un nihilist, deoarece el nu îmbrăţişează 
toate conceptele filosofului. El afirmă că nihilismul 
este specific rusesc nu neaparat că este cu totul de 
acord cu el. Da, există repere de influenţă ale nihilis-
mului, dar există şi foarte multe elemente diferite. 
 La fel cum pentru Dostoievski există câte-
va etape în ceea ce priveşte conştiinţa omului, aşa 
sunt conturate şi în filosofia nitzscheană, etape ce 
corespund religiei. Aceste etape, pentru Nietzsche, 
reprezintă geneza categoriilor gândirii: conştiinta, 
lumea, Dumnezeu, finalitatea. Ideea lui Nietzsche 
este că moartea lui Dumnezeu nu este un eveniment 
foarte important, el neagă valorile supreme şi pro-
pune înlocuirea lor cu valorile umane.
 La Nietzsche, concepţia despre supraom este 
în esenţă alta decât la Dostoievski, dar acesta a afir-
mat că Dostoievski ar fi singurul filosof de la care ar 
avea ceva de învăţat. El susţine că nu există Dumn-
ezeu şi că nici nu a existat, deoarece omul l-a creat 
pe Dumnezeu pentru a-şi impune anumite reguli 
morale care să-i guverneze viaţa. El susţine că omul 
trebuie să mediteze asupra lui pentru că el a creat 
idealurile, pentru el supraomul este acel om care ştie 
să trăiască în mod firesc, natural, şi îşi guvernează 
viaţa cum crede el de cuviinţă, fără a se supune unor 
reguli morale făcute tot de oameni pentru oameni.
 Şi la Dostoievski există această filosofie, sub 
masca ideilor. Dar, diferenţa cea mare constă în fap-
tul că el nu neagă existenţa lui Dumnezeu, pentru el 
Dumnezeu există, însă pentru el mai importantă este 
partea umană a lui Dumnezeu, care este reprezentată 
de Hristos, Dumnezeu-Omul.
 Supraomul are credinţa că îi este permis to-
tul şi că are dreptul chiar să îşi bată joc de femei şi de 

copii, să îndemne oamenii să se sinucidă, sau el este 
conştient de faptă, dar nu face nimic pentru a o opri. 
El crede că este stăpân pe viaţa celorlalţi şi că are 
dreptul să o ia. Nietzsche este cel care îi conturează 
nihilismului o istorie cu două forme de manifes-
tare: una pasivă şi una agresivă. Forma pasivă este 
caracterizată de o stare de plictis şi melancolie, iar 
forma agresivă este caracterizată de ateism, revoltă 
faţă de Dumnezeu, indiferenţă. 
 Ambele forme ale nihilismului lui Nietzsche 
pot fi găsite în romanele lui Dostoievski, de exem-
plu în romanul Demonii, Stavroghin şi Piotr fac 
parte din forma agresivă, iar Şatov şi Kirillov din cea 
de-a doua. Forma pasivă, avându-şi originea într-
un sentiment de slăbiciune, este dominată de forma 
agresivă, precum Şatov şi Kirillov se află sub puterea 
lui Stavroghin şi Piotr Stepanovici.
 Kirillov îşi pierde credinţa în oameni şi în 
Dumnezeu, datorită influenţei negative pe care 
Stavroghin o are asupra lui. De aceea el încearcă 
să-l reinventeze pe Dumnezeu într-o ordine inversă 
a faptelor, după chipul şi asemănarea oamenilor. 
Omul poate să devină Dumnezeu numai dacă are 
putere asupra vieţii şi a morţii, de aceea Kirillov se 
va sinucide, într-o formă de manifestare a libertăţii 
lui totale. Sinuciderea reprezintă, pentru el, unicul 
scop prin care poate să îl învingă pe Dumnezeu.
 Pentru o mai bună înţelegere a acestui per-
sonaj, se poate face apel la o parabolă biblică din 
Evanghelia după Luca, în care Iisus spune că un 
grăunte de grâu dacă nu moare, el rămâne singur, dar 
şi dacă moare, el va da mult rod. Aşa este şi Kirillov, 
el poate fi asemănat cu grăuntele de grâu care nu este 
capabil de rod, numai după moarte.
 Nihilismul, pentru Dostoievski reprezintă 
obsedanta idee cu care omul modern se confruntă. 
El reprezintă un abis în care omul priveşte cu frică, 
dar totodată el se şi simte atras de abisul necunos-
cut, care ascunde misterele sale. Nihilismul neagă 
toate valorile de până acum, pune totul sub sem-
nul întrebării, el propune alte valori în numele unei 
libertăţi totale şi este condus de un orgoliu exagerat 
care cu timpul se trensformă în umilinţă. 
 De aceea, Dostoievski va opune nihilismu-
lui creştinismul, cu credinţa în iubirea aproapelui, 
şi demonstrează falsitatea acestei gândiri, care spre 
final ajunge să se nege pe sine.
 Pentru Dostoievski, creştinismul este religia 
iubirii. Dumnezeul-Om rus al lui Dostoievski este 
un prevestitor al iubirii. Dar ideea iubirii de oameni 
nu este asociată cu iubirea lui Dumnezeu, după 
cum afirmă Versilov pentru noua societate a viito-
rului. El descrie o adevărată utopie în care oamenii 
au rămas singuri, deoarece Dumnezeu a dispărut. 
Atunci oamenii se vor simţi părăsiţi şi în lipsa id-
eii în care au crezut până la un moment dat cu atâta 
ardoare, ei se vor uni, nemaigăsind sprijin într-o pu-
tere supraumană. Ei ar iubi tot ce îi înconjoară, fiind 
conştienţi de propria lor efemeritate. 
 În cuvintele lui Versilov este bine evidenţiată 
viitoarea existenţă a unei iubiri atee, a iubirii de 
oameni numai, fără implicaţia lui Dumnezeu. 
Dar, Dostoievski arată în aceste idei, că omul, fără 
prezenţa lui Dumnezeu, se va autodistruge, se va 
nimici.
 Omul poate iubi numai întru Dumnezeu, el 
nu poate iubi alt om fară iubirea de Dumnezeu, de-
oarece aceasta înseamnă că pe acel om îl consideră 
Dumnezeu. Aşadar, aici apare idea supraomului, a 
omului-Dumnezeu, idee care-l duce pe om la pieire, 
la extincţia sufletului şi a existenţei lui. Nu există 

iubire pentru un om, fără existenţa iubirii pentru 
Dumnezeu. 
 Nihilismul cu concepţiile sale este în realitate 
o imposibilitate, iar în romanele sale, Dostoievski, 
demonstrează greşeala ideii nihiliste, prin intro-
ducerea ideilor asupra existenţei lui Dumnezeu în 
interiorul sufletului omului. El arată inexistenţa su-
praomului, lucru prin care el demonstrează existenţa 
lui Dumnezeu. 
 Eroii lui dezbat şi întorc pe toate părţile 
această idee, iar ca finalitate, ei descoperă incapaci-
tatea lor supraumană, aşadar, existenţa lor umană, 
care nu poate exista fără Dumnezeu, sau mai bine 
spus fără Hristos, conform religiei în deplină liber-
tate a lui Dostoievski.
 Dostoievski a ales să  pună la începutul ro-
manului Demonii, roman ce imaginează un tablou 
grotesc al aducerii iadului pe pământ, un motto care 
anticipează desfăşurarea acţiunii, prin versurile din 
două poeme ale lui Puşkin:

,,Să mă tai de văd vreo urmă
 Ce ne facem noi acum?

 Ne-a ajuns vreun drac din urmă
 Şi ne-a abătut din drum.

.....................................................
 Mulţi ca frunze toamna-n vânt, 

 Încotro li-i drumul oare?
 Zbiară parcă-s la aman...

 Se mărit-o vrăjitoare?
 Îl îngroapă pe Satan?” 

 Prin aceste versuri, intenţia scriitorului este 
aceea de a trata o temă frecventă vremurilor sale, 
adică demonicul, raportându-l la realitatea socială. 
A mai ales un alt motto din Evanghelia după Luca, 
ce relevă complet conţinutul romanului, în ceea ce 
priveşte posesia demonică. 
 Dostoievski a fost obsedat de idea existenţei 
lui Dumnezeu toată viaţa, dar, în acelaşi timp, a fost 
obsedat şi de ideea existenţei diavolului. În ceea ce îl 
priveşte, cele două idei nu pot fi despărţite. În timp 
ce el caută soluţionarea enigmei lui Dumnezeu, îşi 
pune întrebări asupra originilor diavolului.

Parabole biblice

 Privitor la parabolele biblice prezente în ro-
manele lui Dostoievski, acesta s-a folosit de ele pen-
tru a face o analogie cu ajutorul căreia să evidenţieze 
mai bine caracterul demonic sau divin al personaje-
lor. 
 Aceste parabole există în ambele romane, 
atât în Crimă şi pedeapsă, cât şi în Demonii, în ul-
timul având un rol foarte important, deoarece pa-
rabola apare pentru prima dată ca motto, antic-
ipând întregul sens al romanului, dar mai apoi este 
dezvoltată în textul romanului, descifrându-i-se sen-
sul.
 În romanul Crimă şi pedeapsă apare chiar 
la sfârşit parabola Învierii lui Lazăr. Există o mare 
asemănare între textul biblic şi cel dostoievskian, 
chiar prin semnificaţia pe care autorul o preia 
pentru a evidenţia renaşterea personajului.

Lucrarea a fost publicată și în Anuarul 
institutului de cercetare socio-umane Sibiu, 

2010, Editura Academiei Române

Prof. Roxana Vac

[continuarea în numărul următor ]
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Restriște

Prin vremi de grea restrişte trece ţara
Bat clopote-ntr-o dungă-n Apuseni,
Nici ei nu mai pot duce grea povara,
Neliniştea şi foamea flămânzilor munteni.

Se mişcă astăzi ţara-n amăgire
Şi parcă-n beznă duce orice pas
Chiar miezul pâinii-i cu gust de rătăcire
Şi orice gând e-o rugă fară glas.

Puterea se îmbuibă în vile de odihnă
Şi-şi ostoieşte suflu-n jilţele pufoase,
Iar tot ce-ating cu ochiul lor întină
Şi tot ce văd a pulbere miroase.

Se mişcă ţara şi geme de durere 
De foamete şi rost neîmplinit 
Şi mierea chiar miroase-a fiere 
Şi-a clipă răstignită-n infinit.

Străin în propria Țară

Te simţi străin în propria ta ţară
Nu trebuie să baţi Alpii helvetici
Să vezi cum plânge pana-n călimară
Şi cade-n cavalcadă eroarea peste vestici.

Aici, la noi, Ardealul ne mai ţine,
Şi-o nostalgie din străvechimi, astrală,
Cu lacrima credinţei ce pică pe ruine
In orice rugăciune rostită cu sfială.

Chiar de suntem săraci - avem credinţă
Când dăm prinos de har lui Dumnezeu
Şi ştim să ne-adunăm, uniţi, într-o fiinţă
Deşi suntem străini, ca-n pielea unui zeu.

De ce ar vrea copilul să-și știe obârșia…
Și cine-i sunt părinții, de unde însuși vine,
Când de la foruri mari, opune-se domnia,
Și ține-ne plecați cu capu-n rugăciune.

Aceste așa-zise plăcuțe, ori artefacte,
Dosite-n instituții, prin munți ne dau tăria
Să credem cu putere, că nu este dreptate
Sau că dreptatea-i sus, în ceruri la Sinaia.

Aici, și pretutindeni, aproape-i Cogaion,
Aici sălășluise Zamolxis, zeul dac
Dar de ce ar afla, flămândul de Ion..?
Unde-i sunt morți străbunii…istoriile tac.

Noi trebuie să știm, ce astăzi spun străinii…
Dreptatea umblă iarăși, mereu cu capul spart ;
Și inima ne doare că-o sfâșie iar câinii
De ce ne-am mai născut pe valuri fără cart ?

Vezi, urlă pietre-n peșteri pe munți și în 
izvoare,
Iar semnele lăsate din secoli, cer dreptate, 
Dar cine să le-audă – pe surzi să nu îi doară,
Și ce vorbe de duh – vor avea întâietate… ?

Sălășluite-n duhuri, plâng babele-n Bucegi
Și fulgere despart împărăția-n două
Când trec neaveniți – hultani de pecenegi
Și bat câmpia noastră sub flori căzute-n rouă.

Nimic nu e firesc și nici întâmplător, 
Să calci porunca sfântă, a marelui tău zeu
Chiar dacă ai fi rege sau simplu trecător,
Să nu zidești nimic, dar fără Dumnezeu.

Născut din ape, mlaștini, astăzi castelul Peleș
Rămas e peste veacuri , legenda unor regi,
Ce-ncununau credințe în Cronos și în Iadeș
Prin postulate oarbe a unei lumi întregi.

Credinți prefigurate-n tăblițele de aur,
Ce dau zidirea noastră- din vremurile vechi,
Lăsate-s de la daci, de un mare meșter faur
Dar mulți ni se opun – la legi fără perechi.

Am fost trădați din veacuri, din neamul lui Irod
Cum l-a trădat chiar însuși prea sfântul Deceneu
Pe Burebista rege – făcându-se aprod
Și vânzător de suflet, să-l ierte Dumnezeu.

Și-acuma cine oare se opune cu-ndârjire,
Acestor artefacte, din plumb, ce ne vorbesc,
Și dau de știre lumii, a noastră-nfățișare,
La Sarmisegetuza Regia – e neamul românesc.

Voit cercetătorii ne-amestecă-ntre neamuri,
Cu obârșia slovei la greci și la bulgari ;
Vicleni precum e Vulpe director printre ramuri
Ne amăgesc în falsuri, necredincioși, avari.

Șoptit abia ne spune istoricul Romalo
Că suntem descendeți din neamul unui zeu,
Căci azi istoriografii din neamul lui Apollo
Ne-ngroapă limba vie – nu-i ierte Dumnezeu.

Trecut-au dacii noștri-n Columna lui Traian,
Cu boi, oșteni cu coifuri, cu seceri și cu grâu
Zidind un nou imperiu – cu desfătări de-un an,
O Romă gârbovită – pierdută în desfrâu.

Vezi, toate acestea azi ar fi un paradox,
Credința-n Dumnezeu  a nației române ;
A locurilor vechi – cu dacul ortodox
Ne-ngroapă-n vechi istorii, în veacul care vine.

Aici să știe toți, aici e adevărul,
În Regia cetate-i izvorul nostrum dac,
Iar vechile izvoare- tăblițe stau sub cerul
Sinăii sub altarul, tăcutul artefact.

Călugării de obște – duceau porunca greu
Sub paza preasfinții istoriei române
Aici ne sunt strămoșii – descinși din Deceneu,
Din Decebal – Traian – din aurul din grâne.

Istoria s-a scurs din slovele de aur
Cu voia unor regi – îmbuibători de țară,
In plăcile de plumb – topit-a meșter faur
Zidirea unui neam – departe de hotară.

Și puse apoi șăgalnic, la scările zidirii,
Unde istorii dorm, din veacuri de domnie…
s-o împiedica cumva, credința zămislirii
peste trecutul tău – tu scumpă Românie!  

Mircea Vac
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“1989”

Decembrie se-aşează pe umerii ţărânii
Bat clopotele-n dungă şi florile ne-acuză 
Că prea au stat brăţară la-ncheietura mâinii
Cu demnitarii porţii ce încă se mai scuză 
Pe sub cămaşă iarba tresaltă cu izvorul 
Nuntind în taină firav că or să vină zorii... 
Mulţimea răvăşită creşte-n orbite dorul 
Sporind triunghiul febrei din care beau cocorii
Bat clopotele tragic în poarta catedralei 
Că au venit copiii să ne înveţe moartea 
Să ne descătuşeze din baierele spaimei
Pe când noi, instruiţii, prânzeam cu laşitatea. 
Sau repezit irozii pe treptele iubirii 
Să-ntunece lumina ce-abia a răsărit 
Din candela iertării ne-mpărtăşesc martirii
Cuvântul viu al crucii sub gloanţe împlinit 
Cuprins în cercul magic ce-a devenit ofrandă 
In tricolorul nostru când Domnul s-a născut 
Cu Libertatea-soră încoronată-n stradă 
Ne-ntreabă unde-i rodul însămânţat pe scut?! 
Bat clopotele toate sub osul frunţii, iată, 
Să dea răspuns instanţei, ce face, pentru ea? 
Bat clopotele toate: “Acum ori niciodată”! 
Şi ninge în Decembrie cu fulgerări de stea.

Zodie Românească

Ţara românească - cunună de eroi 
Înveşmântat-ai cerut în curcubeu de sori 
Zidind în el altare de anotimpuri noi 
Sub pavăza luminii să cânte trei culori

La marea sarbătoare îngenunchiază fiinţa 
Purtând corola gliei sub osul viu al frunţii 
Rotundu-l tău sfinţindul hotarnic în credinţa 
Icoanei milenare ce o păstrează munţii.

în horele de pâine a Ţărilor române 
Cinstind izvorul sacru ce-n preţul lor părinţii 
Din spicele de aur azurul stând s-adune 
L-au ridicat spre mâine sub roşul biruinţii.

Şi cântă Voroneţul cu Alba din genune 
În limba strămoşeasacă, cu Bucur împreună 
Şi fulgerul s-alintă-în palmă şi rămâne 
Între hotare sfinte acelaşi imn răsună.

Cu plinul nemuririi în bobi de apă vie 
Se-nalţă azi cununa de pronie cerească 
Cu mugurii ce-n lauri plesni-vor în slăvie 
Ochi sclipitori în zare de zodie românească.

sursa: www.mirceabelu.com

Autoportretul perfect

Autoportretul perfect
Şi o ceaşcă de ceai chinezesc.
Stop cadru fără egal
Printre
Liniile frânte din şale
Pe un ecran uriaş.
Şi vremea-i albastră,
Şi nisipul e verde
Scaieţii dau floare,
Sămânţa germinează
Pe buzele mele muşcate
De sare.
Sunt un om liber!
Strig mut.
În căuşul de palmă
Mă ascund ca o pâine
Neagră, săţioasă,
Fără idealuri.

În numele păcii promise

În numele păcii promise
În fiecare cameră din casa asta
Luminează un crucifix din tăciune.
Semn de pace cu umbrele-duse
Frământă mama în covată.
Sângele şi prescura
Laolaltă-i asudă pe frunte
Şi-i criţă tata prin galeria care se lasă
Peste oase spălate în vinul cel dulce.
Carvela din vis se îndepărtează
Prin adâncul de mină burduşită toată
Cu vâlve tinere şi fără de minte.
Aici nu-i de mine!
Am înmugurit stigmate-n ciorchini de 
dorinţe
Peste rufele care aşteaptă cu sufletu-n 
gură
Săpunul şi apa de munte.
Iartă-mi, Doamne,
Palmele ce au bătut piroane de sticlă
În crucea zilei Tale de naştere!
Sunt fără de stare-n fotografia
Cu ramă crestată în bardă fără vechime.

sursa: www.melaniacuc.ro

Lui Adam

Am visat odată
îmbrăcat în pielea 
lui Adam.
Ba nu. Eram Adam.
Așteptând cu nuielușa
de alun
pe Dumnezeu.
Implorându-l să nu-mi
scoată coasta.

Așteptându-ți lumina

Și mă închin înspre trecut;
Mă risipesc printre
atâtea șoapte
și mă întreb mereu
de m-am născut;
Și nu mai vii
să-mi mângâi întristarea
cu un sărut al tău
tăiat din rai
Să-ți luminez, sfielnic
nepăsarea ...
O, trandafir
desprins din luna mai;
Mai rup din țărm
încă un timp
din arca verdelui
nedreaptă
și te aștept
într-un recif
de stele în amurg.

Chetă

Molecule de noapte îmi stau
pitite după cârja aortei
de teama globulelor albe
ce le-ar putea
decolora.
Ajutați-mă cu
un spațiu locativ suplimentar
pe după ventriculul III,
ca să-mi pot privi nepoții
în parcul cu Idei
la umbra unor Speranțe. 

Mircea Belu Melania Cuc Bogdan P. Pop
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- Buna ziua domnule profesor, vă rog să vă 
recomandaţi cititorilor noştri !
- Un om care a văzut limina zilei în acest spaţiu 
mirific ce se cheamă România. Un om care, dincolo 
de orice, la orice pas, clipă de clipă, îşi doreşte nor-
malitatea, care detestă minciuna, hoţia, ipocrizia 
etc. Un om care îşi preţuieşte semenii şi care, după 
posibilităţi, iubeşte lumea (lumea ca ansamblu, „ca 
lumi posibile”) ca pe un dar divin.
- Aţi efectuat studii, asupra învăţământului româ-
nesc. La ce concluzie aţi ajuns?
- Studii ? Prea pretenţios,  prea mult spus. Sunt sinc-
er cu cei din jur, dar în primul rând cu mine însumi. 
Din acest motiv, pot spune doar că sunt un fin obser-
vator a tot ce mă înconjoară, a spaţiului imediat mie 
şi a  celui lărgit ce poate merge pănă la cel de nivel 
planetar. Văd în aceste locuri cu uşurinţă, chestiuni 
pe care alţii nu le observă, sau pe lângă care trec uşor, 
fără să le ia în seamă. De aici, din aceste observaţii, 
din retrăirea fenomenelor, din comparaţii şi analize 
la nivel mental, din sinteza lor, a observaţiilor înde-
lungi, anumite puncte de vedere.
 - Examenul de Bacalaureat din acest an a reflec-
tat cu adevărat nivelul cunoştinţelor dobândite de 
absolvenţi ? Vă invit să dezvoltaţi această temă. 
- Nu cred că cineva poate contesta, în mod real, re-
sponsabil, privind corect în el şi în lume, rezultatele 
examenului de bacalaureat din acest an. Situaţia este 
aceeaşi de mai multă vreme. Nu s-a vrut  a se şti. 
A fost mai confortabil să ne declarăm deştepţii vre-
murilor noastre, însă…Lipsa de substanţă, de fond, 
într-o zi, trădează. Am scris, în repetate rânduri, 
despre starea învăţământului, despre ,,intelectualii 
analfabeţi”, purtători ai unor diplome fără acoper-
ire. Într-o zi, adevărul trebuia să iasă la suprafaţă. 
Minciuna nu poate stărui în lume la infinit. Mai grav 
este că, în ultimă instanţă, ea devine bumerang.  Din 
punctul meu de vedere e bine că s-a întâmplat aşa. 
Trebuia să dăm cu tărtăcuţa de pragul de sus pen-
tru a vedea pe unde mergem, pentru a vedea că la 
picioare, este, totuşi, pământul.  Promovabilitate 
mică, lacrimi multe etc. Asta e! Ce pui în pământ 
aia culegi! Abia acum ne putem privi în ochi. Toţi! 
Iar de aici şi concluziile (evident, pentru minţile 
limpezi). Clasa politică are, în sfârşit, cea mai clară 
imagine a sa de după 20 de ani de democraţie. Are 
chip,(are corespondent) în lumea românească, după 
asemănarea sa. Absolvenţii de liceu sunt o primă 
etapă, un prim cadru din întregul film. Dacă ei, 
absolvenţii de liceu, sunt aşa cum sunt, sunt pentru 
că în patul nupţial (politic), aşa au fost concepuţi. 
Dincolo de imaginea absolvenţilor de liceu,  avem 
imaginea părinţilor amăgiţi, ba mai mult, orbiţi de 
,,drepturile” imaginare oferite odraslelor. Zmiorcăie 
şi ei! Unii se mai zbat, cei mai mulţi  sunt însă lucizi. 
Ştiu că au greşit.  Şi-au lăsat copiii la voia întâmplării, 
iar acţiunea drogului (oferit tuturor de către politic), 
abia acum face ravagii. Ai sugera copilului (prin di-
verse mijloace) că poate fi vedetă, om de succes în 
societate, ba chiar şi şef de stat, fără a şti prea multă 
carte, şi, mai ales, fără efort, este mai periculos decât 
a vinde droguri de mare risc, la chioşcul din  curtea 
şcolii.
La celălalt pol, pentru un cadru complet şi corect, 
profesorul veşnic umilit, pus la zid, fără drepturi, 
fără leafă, singur în bătaia puştii. El, profesorul, a 
putut fi înjurat, hulit, batjocorit etc., ( fără a putea 
ridica un deget), de odrasla unui oarecare sculă, (iar 
de acolo, generalizarea) prin ,,drepturile copilului” ( 

Doamne, ce mai drepturi! Dreptul de a fi analfabet 
şi de aici, la cheremul oricui!) şi prin tupeul vândut 
bine, ca produs de televiziune de la diverse posturi. 
Vă amintiţi: ,,luaţi tupeu de la”…  
Chestiunea cu învăţământul este însă mult mai 
complexă. Spuneam că acest bacalaureat a fost un 
prim cadru, o primă imagine. 
O a doua, care ar trebui să zguduie şi mai tare, este 
a absolvenţilor de facultate. Politicienii şcoliţi (sunt 
şi din aceştia), cei care evaluează corect lumea 
înconjurătoare,  ştiu, cu siguranţă, la ce mă refer. An 
de an se scriu diplome, mii de diplome! Repet,  doar 
se scriu diplome! În spatele acestor hârtii, stau doar 
taxele încasate de diverse instituţii (universităţi de 
stat sau particulare) acreditate de către statul roman, 
în consecinţă, de către clasa politică. Pe seama aces-
tor hârtii, diverse persoane (pe vremea lui Ceauşescu 
activişti, astăzi profesori universitari, cum Dumn-
ezeu o fi primit titlul, numai el ştie?), au făcut averi 
colosale. Iluziile şi spaima se vând cel mai bine. Să 
mai spun că înclusiv politicienii îşi cumpără astfel 
de blazoane?  Nu are rost! E, de aici, de la licenţele, 
masteratele, doctoratele, doar hârtii fără acoperire, 
totul, ca şi circuitul apei în natură. Pe bandă rulantă, 
absolvenţii (profesori promovaţi cu subtilităţi polit-
ice) proşti au produs generaţii de proşti, evident, 
sub starea halucinantă oferită de un anume bine. Se 
pare că starea de drogat oferă, pentru toţi, confort. 
Nimeni nu mai aude, nimeni nu mai vede...  Abia 
acum, în această conjunctură, politicienii, negustori 
de iluzii, stau aşa, cu capetele în sus, şi aşteaptă să li 
se facă, de către comunităţile care i-au votat, statui. 
Dacă nu şi-o fi făcut deja, ei! Se poartă!
- Aţi scris un articol pe această temă ”Javrele ordin-
are şi scheunatul la soare”. Doresc să vă referiţi puţin 
la acesta....
- Am scris mult mai multe articole cu trimitere la 
starea învăţământului şi de la el, a noastră în general. 
Acesta despre care vorbiţi, este mai mult un pamflet, 
chiar dacă este bine structurat şi se pliază mănuşă 
pe realităţile timpurilor noastre. Am scris pentru că, 
oricât de bătut în cap ai fi, se poate observa că, fără 
ştinţă, fără carte, nu se poate. Japonia, ca să ajungă la 
stadiul de dezvoltare de acum, a investit, în primul 
rând, în învăţământ. Nemţii, la fel! Americanii au 
cumpărat creiere. Şi-au permis şi  nu e de condam-
nat. Omul de rănd, savantul etc. se duce acolo unde 
poate să-şi vândă cel mai bine produsul, în cazul de 
faţă, munca, fie ea fizică, fie intelectuală. Articolul 
despre care vorbiţi, din perspectiva mea, chiar dacă 
musteşte a ironie, ar trebui să devină, pentru soci-
etatea românească, un fel de manifest. De undeva, 
într-o zi, trebuie să reîncepem. Radical! Cârpelile, 
specifice nouă, mai ales ca şi clasă politică, nu au dat 
rezultate.
- Ce impact au rezultatele de la ”Bac” asupra tiner-
ilor absolvenţi?
- Am multe păreri. Câteva însă concluzionează: 
tinerii şi, alături lor, noi toţi,  ne-am pierdut iden-
titatea. Acum suntem chip şi asemănănare  a celor 
care ne conduc. Nu m-ar mira ca mâine, poimâine, 
clasa politică actuală (parcă înţepenită în timp) să 
se mândrească de măreaţa realizare. Să o scoată 
(adică să scoată prostimea) la defilare, că tot se ap-
ropie campania electorală. Iar alături lor, aproape 
întreg poporul, că tot ne-am obişnuit să jucăm după 
cum ni se cântă. Pe de altă parte, înainte de orice, 
atât părinţii cât şi tinerii trebuie să ştie că şcoala e 
o instituţie sfântă. Şi ca să argumentez, aş îndemna, 

mai întâi, la a observa că însuşi Dumnezeu şi unicul 
său fiu, Domnul Issus Cristos, sunt imortalizaţi, în 
toate bisericile, cu cartea în mână. Atenţie, cu cartea 
deschisă, îndemn spre învăţătură! Apoi, în al doilea 
rând, aş aminti, tot din Biblie, cuvântul Ecleziastului: 
,,este un timp pentru semănat, este un timp pentru 
cules” (...) „Cine se uită după vânt, nu v-a semăna, şi 
cine se uită după nori, nu v-a secera” În consecinţă, 
atât părinţii  cât şi tinerii trebuie să mediteze. Vârsta 
copilăriei este vârsta la care trebuie să înveţi lumea 
spre a se aşeza corect în ea. Pentru a fi posibilă 
această chestiune, clasa politică nu ar mai trebui să 
scoată pe tarabă surogate, produsele deja expirate, ar 
trebui să-şi amintească de faptul că omul fără dem-
nitate nu există. Iar pentru a avea-o, are nevoie de 
un loc de muncă, de stabilitate emoţională, de pros-
peritate. Bălmăjelile de pe micile ecrane nu ajută la 
nimic. În ultimul timp, produc doar convulsii.
 - Credeţi că partidul „este în toate”,vorba 
poetului Dan Deşliu, că politica domină şi azi şi 
manipulează învăţământul de după 1989 ?
- Da! Politicul domină tot. Pe undeva, este chiar fire-
sc. Cineva trebuie să conducă. Problema e cum con-
duce?!  Însă nici societatea civilă, poporul, după ce 
şi-a delegat puterea populară de a conduce, nu tre-
buie să doarmă. Ironia (când sunt spuse cu evidentă 
tentă ironică) din versurile ,,partidul e-n toate, e-n 
cele ce sunt şi-n cele ce mâine vor râde la soare”  are 
valoare de adevăr doar în cazul în care votăm, apoi, 
patru ani, somn de voie! Altfel ar sta lucrurile dacă 
politicienii ar fi chemaţi de către popor, public, la 
raport. Dacă ar şti că se poate da cu ei de pământ. 
Altfel ar fi dacă mass-media ( la noi, parcă într-o 
veşnică şi veselă cârdăşie cu politicul), ar prezenta 
nepărtinitor activitatea acestuia (a politicului). Altfel 
ar fi dacă justiţia, permanent (nu aşa, de ochii lumii 
şi la comandă), ar veghea asupra modului în care se 
îmbogăţesc unii (ca să fac o oarecare diferenţă) po-
liticieni.
- Ce soluţii propuneţi pentru redresarea situaţiei 
catastrofale din învăţământul românesc ?
- Legi clare şi pliabile pe starea de fapt a  acestui pop-
or. Numai atunci ele (legile) vor funcţiona. Utopiile 
nu au dat niciodată rezultate. Niciunde în lume şi 
nici la noi. Cea mai simplă şi scurtă lege am întâl-
nit-o în SUA: art.1. ,,apa care intră într-o  instituţie 
este curată.” Art2. “apa care iese dintr-o instituţie 
este curată.” Art.3. “Cine nu respectă articolul 2 se 
pedepseşte cu închisoare ...” La noi o lege este cât o 
carte. Si, dacă ar fi doar atât, tot ar fi bine. Metodolo-
gia de aplicare ale acelei legi abia pot fi puse într-un 
raft de bibliotecă respectabilă.

- Vă mulţumesc pentru interviu şi vă urez succes în 
activitatea dumneavoastră, să aveţi parte  de cât mai 
multe lansări de carte ....
- Multe îs de zis, vorba ardeleanului, numai că vor-
ba multă, sărăcia omului. Una totuşi trebuie să mai 
adaug: nu trebuie uitat că, pentru noi, oamenii de 
rând, singura valoare ce ne poate ţine demni în lume, 
este munca. Munca aducătoare (în sensul larg şi no-
bil al cuvântului) de demnitate. Iar poporul român 
e un popor harnic. Păcat pentru cei ce ne conduc că 
nu îl ajută să muncească! Ar fi şi ei şi noi demni. Aşa, 
ne zbatem într-un fel de râs al lumii! Şi nu e bine 
neam! 

 Prof. Doina Bulzan

       Învăţământul românesc, între ficţiune şi adevăr…
 Vârsta copilăriei, vârsta la care trebuie învăţată lumea

Interviu cu scriitorul Nicolae Bălaşa, inspector şcolar în judeţul Dolj
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 O emisiune informativă TV prezenta, nu 
demult, imagini cu Arcul de Triumf din Bucureşti, 
năpădit de lăstăriş. Adică ameninţat cu paragina.
 Monument reprezentativ pentru istoria 
naţională, Arcul de Triumf a fost construit în perio-
ada 1921-1922. 
 A fost proiectat de Petre Antonescu şi 
comemorează victoria României în Primul Război 
mondial alături de Aliaţi. Are o înălţime de 27 m şi o 
formă paralelipipedică.  
 Este, sau ar trebui să fie, un simbol al 
Bucureştiului, dar aflu cu mirare că abia în 2004 
a fost înscris în lista monumentelor istorice, iar 
Primăria Bucureştiului nici nu ar avea vreun act de 
proprietate asupra lui. 
        La Paris, Arcul de Triumf este o emblemă 
pentru oraş şi impus ca atare. Întreţinut excelent. 
A fost comandat de Napoleon Bonaparte în 1806 şi 
înălţat în sec. XIX. Are o înălţime de 50 m şi patru 
statui, pe fiecare stâlp câte una. 
 Pe zidurile interioare sunt înscrise numele 

celor 558 de generali ai Imperiului. La bază se află 
mormântul soldatului necunoscut, din primul război 
mondial. Face parte din monumentele naţionale cu 
însemnătate istorică şi cu rezonanţă contemporană 
pe măsură.
 Zilnic, la ora şase după amiază aici, la baza 
monumentului se oficiază un ceremonial de ven-
erare a eroilor. În acordurile fanfarei militare, în 
prezenţa gărzilor de onoare, veteranii de război 
depun coroane, flori şi aprind lumânări. Iar noap-
tea aici arde o flacără. E un moment impresionant, 
chiar dacă pentru parizieni e un fel de spectacol co-
tidian şi o atracţie irezistibilă pentru miile de turişti 
ce vizitează, zilnic, Parisul. 
 Este modul concret, deloc ostentativ, de a-şi 
exprima preţuirea pentru trecutul istoric măreţ, 
dar şi de a perpetua clipele unei istorii glorioase in-
cluzându-le în prezent ca pe o necesitate firească.
     Aflat la câţiva metri de Centrul Cultural 
Popidou, atelierul genialului sculptor Constantin 
Brâncuşi este un loc de atracţie şi pelerinaj continuu. 

Pentru că România l-a refuzat, Franţa şi l-a revendi-
cat ca pe un trofeu şi se mândreşte cu el în faţa lumii. 
E ca un muzeu aerat şi bine întreţinut. 
 Prin pereţii de sticlă, admiri câteva capo-
dopere ale sculptorului. În cele patru încăperi sunt 
expuse sculpturi, socluri, mulaje, masa de lucru şi 
uneltele folosite de artist. 
 Este recreată atmosfera în aşa fel, încât 
ai senzaţia că, din moment în moment, îşi va face 
apariţia sculptorul însuşi ca să se apuce de lucru.
 Ieşi din atelierul-muzeu cu un sentiment am-
biguu. De regret pentru soarta artistului căruia gu-
vernul comunist de la Bucureşti i-a refuzat revenirea 
în ţară. Şi de respect pentru poporul francez, care l-a 
impus lumii ca pe un creator unic şi-i perpetuează 
memoria cu onoare şi recunoştinţă.
            Patriotismul nu e doar un sentiment sau 
o stare. El presupune un ataşament permanent al 
unei naţiuni faţă de istorie şi faţă de simbolurile ei 
naţionale. Doar că la noi, totul e altfel.

Maria Vesa Aursulesei 

 Ca să nu mai rămâie repetent şi anul acesta, mam’mare, mămiţica şi tanti 
Miţa au promis tânărului Goe să-l ducă-n Bucureşti de 10 mai.
 Astăzi domnul Goe nu mai este însoţit de „familion” la evenimente fes-
tive pentru că evoluăm şi se schimbă decorul, astăzi domnul Goe devine mai in-
dependent, se duce singur la distracţii, primeste cardul în mană de la părinţi, lasă 
trenul pe care l-a văzut poate doar la MTV cum arată, nu şi în realitate şi se urcă 
în vreun bolid cu geamuri fumurii, este liber să treacă pe la weed-shop pentru 
o doză iar pe urmă în cel mai fiţos club, reformulez cele mai fiţoase cluburi din 
oraş. Elevul este oboist după ce îl stresează profesorii cei neîntelegători la şcolă 
şi are şi el nevoie de momentele lui de relaxare şi să îşi trăiască viaţa bineînţeles, 
că doar o viaţă are şi aceasta trebuie trăită din plin.
 „Doamna” Goe are un drum mai lung şi mai obositor de parcurs. Se 
trezeşte de dimineaţă să meargă la cosmetică pentru că i s-a dus vopseaua de pe 
sprâncene, să îşi repare o unghie cu gel care i s-a rupt, să îşi refacă şuviţele blonde 
care i-au ieşit prea închise la ultima vopsire, pe urmă să dea o tură de vreo 2-3 
ore de shopping în mall. Într-adevăr toate aceste activităţi te extenuează, chiar 
dacă ai antrenament la aşa ceva.
 Se fac statistici cu promovabilitatea la BAC, dar face cineva statistici cu 
gradul de participare al elevilor la petrecerile din cluburi şi terase sau cu procen-
tul de eleve care au rămas „naturale”, ca să nu mai zic cu interesul pe care îl au 
elevii pentru şcolală. 
 Nu vreau să generalizez şi nici să dau vina în totalitate pe elevi, aşa că îmi 
voi îndrepta atenţia şi asupra profesorilor care sunt prea prost plătiţi ca să mai fie 
interesaţi să îşi continue activitatea în învăţământ, cei mai mulţi şi mai ales cei 
mai capabili se reprofilează spre un alt domeniu care să le aducă un trai decent. 
Dezinteresul profesorilor reprezintă un factor suplimentar al slabei pregătiri a 
elevilor.
 Totodată şi o anumită parte a profesorilor sunt slab pregătiţi, se poat 
observa în fiecare an notele pe care le iau la examenele de titularizare. Dincolo 
de slaba şcolarizare a profesorilor, cursurile de calificare şi pregătire profesională 
lipsesc. Metodele didactice nu sunt în ton cu evoluţia societăţii, modulul peda-
gogic făcut în facultate este abordat superficial şi nu îi pregăteşte temeinic pe vii-
torii profesori pentru şcolală, iar vechi profesori nu participă la cursuri moderne 
de perfecţionare. Unde este formarea continuă a dascălilor?  
 Este posibil să existe licee unde promovabilitatea la BAC să fie zero şi să fi 
de vină doar sistemul educaţional? Toţi elevii şi părinţii ştiu că la Bac se strânge 
o sumă (de protocol) de la fiecare în parte şi se dă la comisie ca să stea liniştiţi că 
iau cu toţii BAC-ul, din totdeauna la BAC s-a copiat, acum că se supraveghează 
cu stricteţe acest examen se poate observa care sunt rezultatele reale.

 Un alt factor despre care se discută astăzi ar fi camerele video care au 
stesat elevii. Oare chiar poate fi influenţată memoria atât de semnificativ de către 
nişte camere video în condiţiile în care cei mai mulţi au web-cam, sunt filmaţi în 
mal-uri (toate magazinele au camere de filmat), în cluburi, pe stradă, la concerte 
şi sunt chiar entuziasmaţi să apară la TV sau să posteze un filmuleţ cu ei pe in-
ternet.

 
 Trist, dar multi părinţi sunt plecaţi în străinătate sau sunt prea preocupaţi 
cu orele suplimentare şi munca asiduă de  zi cu zi, încât nu le mai rămâne sufi-
cient timp pentru proprii lor copii, pentru educaţia lor, dincolo de bunăstarea 
financiară pe care se străduiesc să le-o asigure. Astfel o generaţie întreagă este 
astăzi sacrificată. Dar fiind optimistă cred că generaţiile viitoare se vor trezi la 
realitate.
 Tinerii au astăzi toate atuu-rile de care pot profita din plin. Mediul 
informaţional le permite să se documenteze, să citească, internetul le ofetă ex-
trem de multe posibilităţi de informare, doar să fie interesaţi şi să aibe modele 
adevărate care să îi îndrume. Din păcate acestea lipsesc, îndemnul este la medioc-
ritate, preşedintele recunoaşte că nu a fost un elev premiant, ministrul educaţiei 
nu vorbeşte corect limba română, se pune la îndoială chiar şi diploma de BAC a 
acestuia, copiii politicienilor studiază la licee şi universităţi în străinătate, toate 
acestea reprezentând scuza perfectă şi pretextul acestor elevi care nu învaţă.

Politolog Felixa Miclea

Bacalaureatul domnului Goe
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ALTFEL  DESPRE  PATRIOTISM  ŞI  SIMBOLURILE  NATIONALE



TIR-ul lui Gheorghe Vlase din Slobozia

 TIR-ul lui Gheorghe Vlase din Slobozia poate fi 
declarat de doua ori unic in Romania. In primul rand, 
datorita dotarilor sale tehnice, camionul este singurul de 
acest fel din tara noastra si mai are doar trei “frati” in in-
treaga Europa. In al doilea rand, nimanui nu i-a trecut 
pana acum prin cap sa-si personalizeze masina cu im-
aginea poetului national al Romaniei, Mihai Eminescu.
 Reprezentantii Autoritatii Rutiere Romane au fost 
atat de surprinsi la vederea TIR-ului, incat l-au oprit  pe 
conducatorul acestuia, Gheorghe Vlase pe Autostrada 
Bucuresti - Pitesti. Omul nu depasise viteza legala, nu 
incalcase nicio regula de circulatie, ci doar a desenat pe 
prelata TIR-ului pe care-l conducea, imaginea poetului 
neamului romanesc, Mihai Eminescu, alaturi de versurile 
“Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie - Tara mea de glorii, 
tara mea de dor”, iar pe spatele masinii indemnul “Nu uita 
ca esti roman !”.
 Gheorghe Vlase a declarat ca “TIR-ul meu este 
unicat in Romania si chiar o raritate in Europa. Motorul 
dezvolta 750 de cai putere, iar camionul a costat 240.000 
euro. Sa stiti ca doar patru astfel de exemplare sunt in 
lume. Unul se afla in Spania, altul in Olanda, cel de-al 
treilea la muzeul fabricii, iar al patrulea este al meu”
 El a mai spus ca pentru personalizarea masinii a 
cheltuit inca 2.000 de euro. 
 Mai vrea sa faca o alta prelata, de data aceasta cu Stefan cel Mare, cu urmatorul mesaj: “Basarabia n-a fost a mea, ci a urmasilor urmasilor mei !” 
 Vlase este mandru ca pe unde trece cu TIR-ul, oamenii sunt profund miscati de mesajele citite, asa cum au fost si cei de la ARR, care l-au felicitat 
pentru o asa idee.

                                SUPRADOZA DE CULTURĂ 
  Teatru, poezie, expoziţii

 Poate nu doar toamna aceasta superbă, preschimbată  în mult vi-
sata “Vară indiană” să fie de vină pentru starea mea puţin euforică, pentru 
bucuria dimineţilor însorite şi calmul serilor, ce te îndeamnă să flanezi pe 
strazile oraşului, mai animat şi el, ca altădată.
 Toamna aceasta e altfel şi pentru infuzia de cultură, pe care am 
ingurgitat-o, zi de zi de după 23 septembrie, când a debutat “Toamna 
orădeană”, iar Teatrul “Regina Maria” şi-a redeschis porţile în veşminte 
noi. O ofertă culturală bogată, diversificată, dar şi mai selectivă. Iar pub-
licul orădean s-a dovedit şi el receptiv, umplând până la refuz sălile de 
spectacol sau artera pietonală.
 Festivalul de teatru scurt, aflat la cea de-a XII ediţie, a constituit 
un adevărat maraton nu doar pentru public, cât mai ales pentru un juriu 
prestigios al cărui preşedinte a fost cunoscutul critic de teatru, prof. univ. 
Ludmila Patlanjoglu, în cadrul căruia au evoluat trupe şi companii teatrale 
din ţarşă şi din străinătate, cu reprezentaţii inedite, cu abordări regizorale 
surprinzătoare, avangardiste, cu scenografii originale şi ingenioase. Şi la 
finalul căruia au fost premiaţi cei mai buni:  actori, regizori, scenografi, 
dar şi spectacole.
 S-a adăugat la asta taifasul scriitoricesc iniţiat de poetul Ioan 
Moldovan, în cadrul Zilelor Revistei Familia, ediţia a XXI-a, având ca 
invitat de onoare o personalitate de excepţie - scriitorul şi filozoful Mi-
hai Şora, pentru a fi sărbatorit, la împlinirea redutabilei vârste de 95 de 
ani. Dar şi extraordinarul recital de poezie, de pe scena Teatrului Arcadia, 
susţinut de poeţii orădeni, împreună cu mulţi alţii, veniţi din toată ţara, 
la această sărbătoare, precum şi lansările de carte, desfăşurate în foaierul 
Teatrului “Regina Maria”.
 Şi peste toate, vernisarea unei superbe expoziţii de fotografii, la 
Palatul baroc, iniţiată de Muzeul Ţării Crişurilor, la sugestia regizorului 
Tudor Chirilă şi intitulată “Imagini din Bucureştiul de altădată”. 29 de fo-
tografii, aparţinând unei colecţii particulare, dar panotate cu  pricepere de 
specialiştii muzeului, realizate în anul 1856 de fotograful austriac Ludwig 
Angerer.
 Totul concentrat pe durata câtorva zile. A fost ca o supradoză. 
Dar, departe de a fi letală, a fost o infuzie de vitalitate benefică. Şi atât de 
necesară.

Maria Vesa Aursulesei

   NONVALOAREA CULTURII

 A face o analiză asupra multiculturalității lucrărilor apărute „ca ciu-
percile după ploaie” în ultimii 20 de ani, mi se pare un subiect mai mult decât 
necesar și cu precădere obligatoriu. 
 Și spun aceasta, într-un sens aleatoriu al cuvântului pentru că 
simțându-ne epatizați de „noianul nonvalorilor” ar fi necesar ca forul tute-
lar al Ministerului Culturii, condus din păcate de medici veterinari și alți 
agramați-gușați care stâlcesc – limba literară și sunt puși în înaltele fotolii 
ministeriale, în care cu timp în urmă găseai onorabil pe Maiorescu cu urmașii 
destoinici, iar astăzi împuterniciții a ocupa aceste fotolii nu sunt în stare să 
ștergă praful de pe vechile cronici române.
 Este insultător și exploziv modul în care cârcotașii și gușații lucrează 
distructiv la demolarea culturii naționale, înmuiindu-și penița oțelită de ava-
rism și fariseism peste tot ceea ce pare românesc. 
 Nonvaloristic vorbind, felgamticii plămânoși își arogă funcții nemer-
itate, numindu-se emblematic  șefi, secretari și adjuncți ai unor oficine,în  care 
în cursul greu al anilor istoriei semnau marile valori ale culturii naționale: 
Eminescu, Creangă, Caragiale, Macedonski și alții iar astăzi, în contrapon-
derea liberalismului prost înțeles – găgăuții, fițuicarii și damblagiții își publică 
excrementele nebuniei , murdărind pastelat cu bunăvoie sensul  inițiatic al 
culturii. 
 Mezuistica minciunii îmbracă gutural foile imaculate cu diverse 
prefațări a unor lucrări lipite colagistic de către portrete masculinizate sau de 
ciorchinii pârguiți în defeticiudine sau nerușinare fără sens și nuanță.  Aștia 
suntem, fără paroxism, fără remușcări, nonșalanți, ahtiați „a ne cunoaște 
lumea”, a da o emblemă „spre bine”, ne bălăcim într-o morcilă a inculturii și a 
imposturii. 
 Întrebările retoricești – „până când...?” cu răspunsuri deșuiete „până 
la sfântul așteaptă...!” – ne dau gratitudinea căci gogoașa amalgamului non-
valoristic a explodat- iar netrebnicii farisei scăpați de sub controlul socialului 
inundă peisagistic cultura română – scriind adverbial catrene și sonete pe 
pereți – da, pe pereții  WC-urilor și culmea ironiei că cineva din lumea lor îi 
mai și confirmă, că ceea ce fac...e bine. 
 Este ... neadevărat , e’ de prost gust a ceea ce fac acești prolecultiști, 
care au un tupeu abominabil, fanfaronic, insignifiant și distructibil în dauna 
culturii române; și mai bine ar face dacă ar avea bunul simț de a se retrage 
din oala în care nu le fierbe ciorba sau din chisălița dulce a prunelor bistrițe 
în care și-au înfipt însețoșatul gâtlej gros cât gâtul boului, să mai soarbă o 
gură....

Mirela Victoria Barbu
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    Paradigma lecturii este foarte complexă, ea putând fi complex 
înţeleasă ca act de explorare, de evadare din real pentru plăcerea de a fi trans-
portat în altă lume, ca act de retrospecţie, de introspecţie sau de anticipare a 
realităţii, ca descoperire a tainelor textului ori sinelui... Deprinderile de lectură 
sunt formate în şcoală, plecând de la contactul prim cu clasici ai literaturii, între 
care Eminescu, Creangă sau Caragiale au un loc aparte, iar mai apoi prin abor-
darea unor texte actuale, de interes imediat, ce atrag prin substratul confesiv, 
analitic sau experimental. 
 Lecturii şcolare trebuie să i se atribuie o atenţie sporită căci “printre 
procesele de învăţare şcolară a codurilor culturale, lectura textului ocupă lo-
cul central în formarea elevilor.” (Octavia Costea, Didactica lecturii. O abordare 
funcţională) 
 Psihologia lecturii literare determină un traseu particularizat pentru 
fiecare lector, căruia-i aprofundează experienţa lecturii şi-i desluşeşte sensurile 
într-o manieră unică, ce ţine de nivelul său de cunoaştere a lumii şi de orizontul 
său de aşteptare. Fiecare lector, la rându-i, interpretează textul, atribuindu-i pro-
pria cunoaştere şi experienţă de viaţă. 
 Lectură plurală a unui text stă la baza decriptării semnificaţiilor acestuia. 
E necesară o citire iniţială, lineară, iar apoi o citire retroactivă, în care semnificaţia 
textului literar să iasă la suprafaţă. Timpul este esenţial în actul de relectură a 
oricărui text literar, “deşi este vorba de un timp special, circular sau cvasi-mitic.” 
(Matei Călinescu, A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii)  
 Prima lectură, deşi  continuă şi uniformă, e mai dificilă şi mai 
“dezordonată”. Ea are avantajul ineditului, avantajul de a oferi o experienţă 
proaspătă, dar se caracterizează prin graba lectorului de a urmări trama, fiind 
mai superficială. 
 A doua lectură a operei este mult mai relevantă decât prima. Ea permite 
digresiuni şi revelaţii surprinzătoare de efecte lingvistice, de semnificaţii pro-
funde, descoperă textul secund, substratul său ascuns cititorului grăbit. 
 “Relectura sau recitirea este un proces cu o finalitate structurală, reflexivă, 
auto-reflexivă; un mod al atenţiei care presupune încetinirea lecturii, cântărirea 
critică a detaliilor, un anumit profesionalism al lecturii.” (Matei Călinescu, A citi, 
a reciti. Către o poetică a (re)lecturii). 
 Lectura şi relectura sunt paşi obligatorii pentru înţelegerea 
corespunzătoare a unui text, fie el literar, fie nonliterar. Modalitatea clasică de a 
determina un elev să recitească un text e adesea greoaie. 
 

 De aceea implicarea acestuia într-un proiect atractiv de lectură poate fi 
mai eficientă. Recursul la metodele complementare de învăţare poate fi o soluţie. 
 Colegiul Naţional „Avram Iancu” din Ştei are o tradiţie umanistă multiplă 
în ceea ce priveşte revistele şcolare, cercurile dramatice, dar şi cele de lectură. 
Luând «vestmânt didactic» am ghidat învăţăceii-cititori de la nivelul gimnazial 
în labirintul lecturilor literare. 
 Le-am propus un nou mod de abordare a textului în lectură colectivă, un 
mod de a simţi textul viu, plecând de la premisa că accentul valoric al literaturii 
e dat de fiecare generaţie de cititori. 
 Posibilitatea aprofundării înţelegerii textului, a interpretării 
semnificaţiilor acestuia, a cultivării creativităţii literar-artistice ne-a determi-
nat să realizăm un proiect, tip Atelier de lectură, deoarece lectura ajunge a fi 
neglijată astăzi prin raportare la televizor şi la calculator, care sunt căi mult mai 
facile pentru obţinerea de informaţii decât lecturarea unor carti. 
 Proiectul, în colaborare cu Biblioteca liceului, Biblioteca orăşănească, 
Clubul Copiilor din Ştei şi Casa de Cultură “Miron Pompilu” Ştei a fost gândit 
pentru lărgirea orizontului de lectură al elevilor, pentru înţelegerea raportului 
dintre realitate şi ficţiune, a legăturii literaturii cu viaţa, dar şi pentru transpu-
nerea unor opere literare în alte registre artistice. 
 Activităţile Atelierului de lectură s-au desfăşurat pe toată durata proiect-
ului la Biblioteca şcolii, ceea ce a contribuit la dezvoltarea interesului  pentru  
lectură. „Scopul dascălilor de limba şi literatura română, a fost acela de a-l trans-
forma pe elev într-un consumator veritabil de literatură. 
 Totodată i-am orientat spre conştientizarea valorii unei cărţi, a importanţei 
ei în formarea personalităţii, a rolului pe care-l ocupă cartea în relaţionarea cu 
lumea din jur, ne-a declarat Ioana Pordea, una din coordonatoarele proiectului. 
 Activitatea s-a adresat elevilor claselor a V-a şi a VI-a care au fost 
îndemnaţi să se implice în desfăşurarea  unor  concursuri  pe  teme  literare, în 
realizarea  unei  expoziţii  de  desene  cu  scene  din  poveşti sau a unor  portofolii  
cu  fişe  de  lectură şi  curiozităţi  despre  scriitorii  cu  care au  luat  contact.
 Coordonatoarele proiectului au fost profesoarele de limba şi literatura 
română Ioana Pordea, Inga Rusu, profesoara de informatică Simona Crişan, în 
colaborare cu bibliotecara şcolii Dana Muscan. 

                                                                                                Prof.  Inga Rusu
                                                                           Colegiul Naţional “Aram Iancu” Ştei

Lectura – încotro?
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 Un gând fugar, transformat, contrar căilor 
imprevizibile ale spontaneităţii, într-o sămânţă de 
meditaţie, pare s-ă devină titlul unui articol sau, cine 
ştie, poate a unui serial.
 Totul s-a petrecut, ca urmare a citirii-cum se 
zice – pe nerăsaflate a unei cărţi apărută în Editu-
ra Napoca Star, din Cluj, în anul 2009. Este cartea 
doamnei Gabriela Linul, dăruită cititorilor sub tit-
lul „Aşa au fost împrăştiaţi în vânt”. Un generic care 
împinge cititorul spre prezumţii grave, cortegii fu-
nerare parcurse de valori şi conştiinţe naţionale, 
lamentări şi regrete neputincioase. Iată însă că, după 
parcurgerea  primelor pagini şi pe măsură ce se 
înaintează către pagina ultimă (pag.101) aşternută 
trist sub titlul „Sfârşitul” , cititorul îşi dă seama, 
întărindu-şi apoi din pagină în pagină, convingerea 
că de fapt prezumţia primă nu se adevereşte de loc. 
Împreună cu această convingere apare tentaţia de a 
elabora, pentru această carte, un post titlu: „AŞA AU 
FOST ADUNAŢI DIN VÂNTUL ÎMPRĂŞTIERII”, 
iar după ultima pagină, sufletul şi spiritualitatea ci-
titorului român greco-catolic, ortodox , dar mai ales 
creştin să adauge, măcar o pagină, sub genericul 
„SFÂRŞITUL NAŞTE ÎNCEPUTURI”.
 Citind această carte am experimentat o 
suită-nu o serie şi nici o sumă-de trăiri. O 
dulce nostalgie de creştin greco-catolic.  O neliniştită 
tulburare şi neduşmănoasă  revoltă, dar şi mândria 
apartenenţei la naţiunea română, încercată de atâtea 
ori de duşmăniile şi avatarurile istoriei. Şi nu în ul-
timul rând, lectura acestei cărţi a însemnat pentru 
mine, şi mult posibil, pentru toţi cititorii, o incitantă 
provocare a intelectului şi o baie de duioase aduc-
eri aminte. Acestea şi toate cele mărturisite anterior 
au determinat aşternerea unor gânduri înslovite, în 
paginile revistei. 
 Credem că acum este momentul să ne înto-
arcem la titlul articolului născut în maternitatea 
spontaneităţii, zidită, ce-i drept, cu mortarul şi 
cărămizile exerciţiilor anterioare. Şi tot acum „aşa 
mă bate gândul”, cum că Beiuşul a mai fost numit 
„micul Blaj” în publicaţiile şi cărţile vremurilor tre-
cute. Un gând, cât o aripă de pasăre, fluturată pentru 
a ne trimite într-o plăcută planare de auto mulţumire 
pentru reuşita întâlnire a trecutului cu prezentul, în 
gânduri şi rostiri independente.
 Citind cartea doamnei Gabriela Linul, am 
întâlnit şi am trăit bucuria similitudinilor, între cele 
două cetăţi ale creştinităţii române unite cu Roma, 
ale culturii şi ale luptei pentru unitatea naţională: 
Blajul şi Beiuşul.
Această carte, o frescă literară ,(nu ştia dacă în taxo-
nomia statisticii literare există o astfel de denumire) 
trimite cititorul  spre o cunoaştere a trecutului Bis-
ericii Greco-catolice, a unui centru cultural, a unor 
evenimente istorice, dintr-o postură ex-catedra, 
făcându-l părtaş la întâlniri şi fapte, prin similitu-
dinile experienţelor personale. „Fiind băiet, păduri 
cutreieram” spunea poetul nepereche Eminescu.         
Autoarea acestei cărţi, prin modul în care scrie, pare 
a spune: „fiind bătrân, amintiri cutreieram”, îndem-
nând cititorul la o cutreierare dimpreună, acesta 
din urmă regăsindu-se în evenimente întâmplări 
asemănătoare, chiar dacă spaţiul şi timpul sunt dif-
erite. Autorul acestor rânduri, îndrăzneşte o astfel de 
părtăşenie deşi vârsta nu-i permite şansa retrăirii tu-
turor evenimentelor, deoarece acestea s-au petrecut 
într-un trecut îndepărtat. Bibliografia şi informaţiile, 
amintirile altora, suplinesc inconvenientul.
 Beiuşul poate fi metaforizat sub formula 
:”micul Blaj”, mai ales din perspectiva trecutului is-
toric, dar şi prin prisma prezentului, ce-i drept, într-
o mică măsură.

1.Speculaţii alfabetice

 Nerezistând tentaţiei jocului speculativ, şi 
sigur, forţând nota, o să  încep seria similitudinilor 
prin a invoca „B”-ul din toponimia celor două spaţii 
geografice. Pruncuţii ajung, cu puţin efort la această 
a doua literă din alfabet, auzind-o pentru prima 
dată, în viaţă, în cuvinte pozitive: „bravo”, „bine”, 
„bun”. Blajul şi apoi Beiuşul au fost pentru neamul 
românesc, spaţiul binelului în pământul căruia a 
crescut demnitatea creştină şi naţională, învăţătura 
şi cultura.

 2.Sub acoperământul aceleaşi Biserici

 Dimineţile greco-catolicismului românesc 
au adăpostit evenimente ce prevesteau un destin cu 
multe repere comune, pentru cele două oraşe ale 
Ardealului. În timp ce Blajul devenea centrul lumii 
greco-catolice din România, Beiuşul trece pe lângă 
şansa de a deveni centru eparhial. Imediat după 
înfiinţarea Eparhiei de Oradea (1777) episcopul de 
Blaj, Grigore Maior, propune Beiuşul, pentru a de-
veni centru eparhial. Chiar dacă acest lucru nu s-a 
întâmplat, din motive nedesluşite parcursul istoric 
al Beiuşului va fi mereu cu, un pas, nu în urmă, ci 
în urmarea Blajului, aproape întotdeauna în acelaşi 
ritm, aceaşi direcţie şi năzuinţă.

 Blajul îşi adună credincioşii, preoţii şi ier-
arhii în catedrala mitropolitană „Sfânta Treime”, 
construită între anii 1741şi 1749.
 Beiuşul ţine pasul (lung de 51 de ani) şi astfel 
în anul 1800 episcopul de Oradea, Ignaţie Darabant, 
sfinţeşte la Beiuş, Biserica „Sfântul Mare Mucenic 
Demetrie”, ctitorită „cu toată cheltuiala sa” de lumi-
natul vlădică. O biserică cunoscută, pe drept cuvânt, 

ca şi „catedrala episcopală”, Beiuşul fiind reşedinţa 
de vară a episcopilor din Eparhia de Oradea.
 Precum Catedrala Mitropolitană a Blajului 
şi „Catedrala Episcopală” a Beiuşului a fost cedată 
de regimul bolsevico-comunist, Bisericii Orto-
doxe, evoluţia ulterioară a celor două lăcaşuri fiind 
diferită. La Blaj, minţi şi mâini păcătoase au dat jos, 
de pe catedrală cele „două plăci de marmură neagră” 
cu înscrisurile celebre, despre care vorbeşte d-na Ga-
briela Linul: „ un fragment din discursul lui Simion 
Bărnuţiu” (3-15 mai 1848) şi un fragment din „dis-
cursul Regelui Carol al II-lea”(1937).
      La Beiuş, pe frontispiciul „Catedralei Epicopale”, 
deasupra întăririi principale se găseşte (şi acum!!!) 
o placă de marmură neagră, de dimensiuni mod-
este, cu un text fundaţional în limba latină. Noii 
„stăpâni” nu au dat jos placa dar avut grijă să o lase 
spoită cu humă şi var, mascând-o destul de bine. În 
schimb  placa de marmură albă, aşezată deasupra 
intrării laterale, care atestă renovarea catedralei de 
către episcopul Traian Valeriu Frenţiu(1928) a rămas 
neatinsă, mărturie lizibilă şi de netăgăduit a greco-
catolicismului beiuşan.
 După 1989 Catedrala Mitropolitană din Blaj 
a fost  redobândită, desigur, nu cu multă şi dreaptă 
uşurinţă, în timp ce la Beiuş „Catedrala Episcopală” 
din centrul urbei, rămâne „lăcaş interzis”, pentru 
Sfintele Liturghii greco-catolice. Refuzul repetat al 
preoţilor ortodocşi, faţă de propunerea celebrărilor 
alternative, înaintată de partea greco-catolică, a ob-
ligat căutarea dreptăţii la instanţele Judecătoreşti, 
acţiune ce se află în curs de desfăşurare.

 De la cele două catedrale, amintite aici, 
ajungem firesc la „Castelul mitropolitan” din Blaj şi 
la „Palatul episcopal” din Beiuş. „Castel”, „Palat” – 
două noţiuni arhitectonice cu parfum medieval, care 
ne trimit către imaginea unor ambiente grandioase. 
În fapt două clădiri, măreţe, pentru secolele trecute, 
astăzi măreţia lor fiind evidentă prin semnificaţia 
istorică, nu prin arhitectură. Din nou suntem nevoiţi 
să ne gândim la acel „pas” amintit, existent mereu în 
„dorinţa” Beiuşului de a urma Blajul . „ Castelul Mi-
tropolitan; clădire datată din sec. XV-lea, proprietate 
a principilor Transilvaniei, a devenit după 1700, sedi-
ul mitropolitan, „cetate de scaun” pentru Inochentiu 
Micu Clain şi apoi pentru alţi mari prelaţi ai Blajului. 
„Palatul Episcopal” din Beiuş  construit de  acelaş 
episcop Ignaţie Dărăbant a fost refăcut după incen-
diul din 1875, de către 
Episcopul Ioan Olteanu 
şi încă odată reconstru-
it, după incendiul din 
1910, de către Episcopul 
Demetriu Radu . Devine 
reşedinţa de vară a epis-
copilor de Oradea.

Beiușul, micul Blaj de altă dată
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 „După 1948 în clădire a funcţionat succesiv 
„Casa Pionerilor”internatul Scolii Profesionale iar 
acum există Biblioteca „C-tin Pavel” , „Clubul el-
evilor”, capela bisericii greco-catolice, iar la subsol 
în pivniţele lăsate în paragină, s-au amenajat spaţii 
comerciale care au contribuit la refacerea, într-o 
oarecare măsură a ambientul ui, a spaţiului verde, 
reprezentat în trecut- înainte de 1948-de un imens 
parc dentrologic cu multe specii rare. Acest parc a 
fost defrişat fără milă, după 1950, aici ridicându-se 
clădirea sediului P.C.R. din raionul Beiuş, o sală de 
festivităţi şi anexele „gospodăriei de partid”, astăzi 
cabinetele medicilor de familie.
 Atât la Blaj cât şi în Beiuş, înainte de 1948, 
existau capele şi biserici mai mici. La Beiuş, rămâne 
în memoria colectivă, bisericuţă de lemn, care, 
după 1950 a fost demontată şi strămutată, devenind 
biserică ortodoxă. După 1989 credincioşii greco-
catolici din Beiuş, participau la Sfintele Liturghii în 
capela neîncăpătoare din „Palatul Episcopal”. Supuşi 
în permanenţă acţiunilor de umilire şi tentaţiilor de 
„epurare confesională”, au făcut eforturi mari pentru 
construirea unei biserici noi, cu hramul „Sfinţii Trei 
Ierarhi, Vasile, Grigore şi Ioan”, acţiune iniţiată şi 
coordonată de părintele protopop de Beiuş pr. Ioan 
Mada, sprijinit în permanenţă de PS. Dr. Virgil Ber-
cea.

3. Prelaţi, preoţi, călugări – „concetăţeni” 
de Blaj şi Beiuş

 Părtăşenia dintre Blaj şi Beiuş este întregită şi 
de faptul că destinele unor personalităţi ai Bisericii 
Române Unite cu Roma, au fost legate de cele două 
spaţii, devenind, în paginile istoriei bisericii noastre, 
„concetăţeni”.
 Samuil Vulcan 
(1758-1839), s-a născut 
şi a făcut studiile gim-
naziale la Blaj. Părăseşte 
Blajul la 28 de ani, pen-
tru a studia filozofia la 
Oradea, apoi la Cole-
giul „Sf. Barbara” din 
Viena, unde îşi termină, 
în paralel, şi studiile teo-
logice. După ce trece şi 
pe la Seminarul general 
din Lwow, unde devine 
„prefect de studii” ajunge episcop al Diecezei de 
Oradea. Beiuşul a fost pentru Episcopul Samuil Vul-
can, spaţiul în care a aplicat  harul său divin, pro-
funzimea gândirii sale iluministe, înaltele valori 
cărturăreşti şi neştirbita sa dragoste faţă de neam 
şi ţară, prin ctitoria sa: Gimnaziul Greco-catolic în 
anul 1828. Se năştea astfel a doua scoală din Ardeal 
după Blaj, cu predare în limba română.

 Episcopul Ioan 
Suciu (1907-1953). S-a 
născut la Blaj şi tot aici 
îşi face studiile pri-
mare şi secundare, cu 
excepţia unui an (1916) 
când, la Beiuş, unde se 
refugiaseră părinţii săi, 
termină studiile de clasa 
a IV-a. Studiile continu-
ate la Roma sunt încu-
nunate cu doctoratul în 
teologie (1927-1932) . 
Întors la Blaj, între anii 
1932-1940, activează ca 
profesor la diferite şcoli. 

 În mai 1940 este numit Episcop auxiliar de 
Oradea, lângă episcopul de Oradea Valeriu Traian 
Frenţiu. Episcopul Ioan Suciu revine la Blaj în anul 
1946, ca administrator Apostolic al Arhidiecezei de 
Alba Iulia şi Făgăraş. După 1948, este arestat şi moare 
în anul 1953 în închisoarea de la Sighetul Marmaţiei.
„Concetăţenia” sa cu Beiuşul este argumentată şi de 
numeroasele sale vizite în Beiuş şi în zonă. Astfel în-
tre 1937-1940, a condus grupuri de tineri în excursii 
şi tabere de reculegere spirituală la Stâna de Vale şi 
Arieşeni.
 „Prin 1946(?) a susţinut o serie de 
însufleţitoare conferinţe în faţa elevilor de la „Liceul 
Samuil Vulcan” şi de la „Liceul Român Unit de fete” 
din Beiuş

       Episcopul Traian 
Frenţiu (1875-1952) a 
absolvit liceul la Blaj şi 
studiile superioare teo-
logice la Budapesta. În 
1902 susţine doctoratul 
în teologie. Episcop la 
Lugoj (1912-1922) şi 
apoi episcop de Oradea 
din anul 1922. În Beiuş 
a ridicat clădirea pentru 
„directorul dominal”, 
sala de gimnastică la li-
ceul de fete. A construit păstrăvăria de la Finiş şi Stâ-
na de Vale. Sub înaltul său patronaj s-a sărbătorit în 
1928, centenarul Liceului Samuil Vulcan. Contribuie 
la apariţia revistei „Observatorul” la Beiuş.
 
 Călugărul Ştef Ber-
nard  (1916-2010). „Senior 
al Bisericii Blajului, Iero-
monah asumpţionist, pro-
fesor, părinte şi îndrumător 
spiritual, mărturisitor al 
credinţei Domnului”
 Studiile şi le face 
la Blaj (1930-1934), în 
următorul an 1934/35 îl 
găsim la Beiuş unde îşi 
face noviciatul, în cadrul 
Congregaţiei Părinţilor Au-
gustinieni Asumpţionişti (AA). După terminarea stu-
diilor de filozofie şi teologice, în Franţa(1935-1441) 
se reîntoarce în Beiuş, unde până în anul 1944 
îndeplineşte funcţii de profesor îndrumător la Micul 
Seminar Arhidiecezan, precum şi prefect  de studii 
la internatul Pavelian. Între 1944 şi 1948 predă limba 
franceză fiind în acelaşi timp duhovnicul surorilor 
Oblate din Beiuş.Între anii 1948-1989, cunoaşte 
umilinţa şi suferinţa prigoanei comuniste împotriva 
Bisericii Române Unite cu Roma, dar îşi continuă 
activitatea în claudestinitate, drept pentru care face 
ani grei de puşcărie între 1951-1955. După 1990 
se întoarce la Blaj, devenind profesor de Teologie 
fundamentală, Patrologie şi Pastorală la Institutul 
teologic Greco-Catolic din Blaj. Se dedică studiilor 
şi operelor din domeniul teologic.
 
Ioan Agârbiceanu (1882-1963)
 A făcut studiile la 
şcolile Blajului, unde a fost apoi 
şi „cancelist” al Mitropoliei. 
Preotul – scriitor Ioan Agâr-
biceanu îşi are numele legat de 
Beiuş prin iniţierea unei linii 
editoriale intitulate „Biblioteca 
poporală AGRU”, publicând la 
Beiuş zece cărţi de învăţătură 
creştină românească.

4. „Fântâni ale darurilor” la Blaj şi Beiuş. 

 Un generic „convingător şi extrem de gen-
eros în argumentarea titlului „Beiuşul, micul Blaj de 
altă dată”.
 Octombrie, luna roadelor şi a hambarelor 
îndestulate, poate să fie şi o lună a semănătorului. 
La un interval de 74 de ani, în luna octombrie la 
Blaj (1754) şi la Beiuş (1828), harnici şi neobosiţi 
semănători au început să pună sămânţă în ogorul 
cunoaşterii, pentru recolta pământului românesc 
din Ardeal, hrană izbăvitoare a neamului majoritar 
slujnicărit de minorităţi sau puteri străine cotro-
pitoare. 
 Dintre cele multe procedeee de înstrăinare 
a neamului din locurile sale strămoseşti, trei 
sunt cu adevărat hotărâtoare, cu mari şi mârşave 
şanse de reuşită: îndepărtarea de religie, de limbă 
strămoşească şi exilarea în ghetourile ignorantei.
Fără să pătrundem şi să analizăm în detaliu, eveni-
mentele din istoriografia vremurilor, ne oprim,  spre 
contemplare cu ochii minţii, la câteva afirmaţii a unor 
mari istorici pentru a arăta că Blajul şi apoi Beiuşul, 
prin Biserica Română Unită cu Roma, au stăvilit 
politica de calvinizare. Înlocuirea limbii slavone, 
despre care Xenopol spunea că „înăbusă gândi-
rea românească” şi apoi mai târziu  introducerea 
limbii române au grăbit transformarea „mulţimii 
valahe”(Iancso Benedik, 1993) într-o naţiune. Şcolile 
Blajului şi apoi ale Beiuşului au descătuşat poporul şi 
naţiunea română din lanţurile ignoranţei deschizând 
calea luptei pentru unitatea naţională.
 „Memoriile” înaintate de episcopul 
Inochenţie Micu către împăratul Carol al VI-lea 
de la Viena, au drept consecinţă înfiinţarea unei 
şcoli româneşti la Blaj la 11 oct. 1754, anunţată 
de episcopul Petru Pavel Aron, într-o „scrisoare 
circulară” în următorii termeni: „… am socotit a fi 
de lipsă acum, cum şi acestei însemnate turme, să se 
deschidă fântânile darurilor”. „Fântânile darurilor”: 
Şcoala primară (de obşte, de cetanie, de cântare şi 
de scrisoare”) cu limba de predare română; Şcoala 
de preoţi (viitorul seminar teologic şi apoi Academia 
teologică), şi-au deschis porţile în noiembrie 1754.
 Beiuşul care a fost mereu în „pasul de ur-
mare” a Blajului este înobilat, pentru întreaga sa 
evoluţie ulterioară, la 6 octombrie 1828, prin „LIT-
ERELE FUNDAŢIONALE”, emise la Oradea Mare 
de episcopul Samuil Vulcan. În acest document, în 
care încape o întreagă istorie a trecutului şi viitoru-
lui, acestei părţi de Ardeal, se spune: „Mi-am pro-
pus a redica şi întemeia în numitul opid Beiuş, şcoli 
normale şi gramaticale, ca astfel valachi, locuitorii în 
această periferie muntoasă să aibă ocaziune destulă 
şi oportunitate mai apropiată şi mai puţin costis-
itoare spre a se cultiva…….. şi de oarece institutul 
acesta s-a întemeiat cu preferinţă pentru naţiunea 
valachică, să se pună pond special pe ortografia 
reducentă la litere latine avitice, pe gramatica şi liter-
atura valachică. Deşi institutul acesta este fondat -ce 
e drept -cu deosebire pentru valachi, cu toate aces-
tea nu se va opri de la el nici un tânăr, fie de ori-ce 
naţiune sau religiune, numai să fie calificat a intra în 
el…. „Se lasă libertate la tinerimea adictă ritualului 
greco-unit”.
 Scoaterea românilor din robia ignoranţei 
şi ridicarea la lumina cunoaşterii, atât de evident 
subliniată în „Literele fundaţionale”, a fost crezul, 
truda şi lupta permanentă a ierarhilor greco-catol-
ici şi a dascălilor acestor şcoli. Răsfoind file din is-
toria actualului Colegiu Naţional Samuil Vulcan 
din Beiuş, vom găsi nenumărate repere ale acestui 
adevăr istoric, pe care unii încearcă astăzi să-l re-
nege, fie prin ocolire sau ascunderea adevărului ma-
jor în spatele unor adevăruri şi istorioare mărunte, 
particulare, fie prin tăgăduire directă neştiinţifică şi 
mai ales necreştină . 

[ continuare în numărul următor]

Ioan Dărăbăneanu
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„SUFLET DE STEA”- ACADEMIE DE TALENTE
 Binecunoscutul Festival Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii ”Suflet 
de Stea”, aflat la cea de-a VIII-a ediţie, s-a desfăşurat la începutul lunii septem-
brie în sala de spectacole a Hotelului Padiş din Băile Felix, pentru prima oară în 
afara oraşului care l-a iniţiat şi unde a cunoscut consacrarea, Aleşd. 
 Prin implicarea administraţiei judeţene, locale şi a generoşilor sponsori, 
festivalul a primit noi dimensiuni, care îl situează la acelaşi nivel cu cele mai 
prestigioase manifestări de gen din ţară. În urma unei preselecţii riguroase, din 
cei 300 de aspiranţi la trofeu, cei cei mai talentaţi 60 de concurenţi „în pantaloni 
scurţi” sau ceva mai mari de statură decât cunoscuta BARBY, au primit girul de 
a urca pe scena festivalului. Sunt copiii cu vocile de excepţie ale ţării noastre, 
cei care cu siguranţă sunt schimbul de mâine în muzica uşoară românească. 
Şi de această dată, ca de altfel în toate ediţiile,”sufletul stelelor” l-a constituit 
Asociaţia „Suflet de Stea” prin doamnele dr. Liana Păcurar şi Doina Hoble, 
împreună cu familiile lor, cărora li s-au alăturat persoane cu dragoste de copii, 
într-un voluntariat care merită apreciat. Finaliştii au fost repartizaţi pe patru 
categorii de vârstă: 6-8 ani, 9-11 ani,12-14 ani, 15-18 ani. Evoluţia lor s-a deru-
lat pe parcurs a 2 zile. În ultima zi, sâmbătă 3 septembrie s-a desfăşurat Gala 
laureaţilor. Organizatorii au adoptat modalităţi moderne de prezen- tare ale 
concurenţilor, prin proiecţia unor scurte spoturi audio-video care au precedat 
urcarea pe scenă a interpreţilor. Valoarea festivalului a fost sporită de prezenţa 
Orchestrei Rock-Filarmonica din Oradea care i-a acompaniat pe interpreţii de 
la grupele de vârstă 12-14 ani şi 15-18 ani, ca primă noutate a festivalului. Şi de 
această dată, la reuşita galei şi-au dat concursul orchestra de suflători ai liceu-
lui clujean de muzică ”Sigismund Toduţă” avându-i ca solişti pe Denisa Hoble, 
Mara  Corlade, Michel Pater, Alexandra Ruge, Florena Şandro, formaţiile deja 
consacrate: Hotel FM, M&Q, Ritmic, Get Lost, precum şi trupele coregrafice: 
Galactic din Baia Mare, Metaphoric de la Clubul Copiiilor şi Elevilor din Aleşd, 
Fit Dance şi Vog Center din Oradea. Juriul specialiştilor format din muzicieni, 
compozitori, interpreţi, parte dintre aceştia evaluând şi în ediţiile anterioare, la 
Aleşd, l-a avut ca preşedinte pe Dan Dimitriu, reputat muzician şi orchestra-
tor. Prin profesionalismul şi experienţa lor, compozitorii Nicolae Caragia, Viorel 
Gavrilă, Gabriel Băruţa, regizoarea de televiziune Silvia Ionescu, muzicologii 

Felician Mureşan, Bogdan Dragomir, Iuliana Chelu, au asigurat corectitudinea 
în aprecierea concurenţilor. S-a menţinut modalitatea de acordare a notelor la 
vedere şi afişarea lor electronică, sistem prin care sunt înlăturate suspiciunile 
privind corectitudinea notării, iar prin nota secretă deconspirată chiar în tim-
pul desfăşurării galei, s-a stabilit nota finală şi clasamentul. O altă noutate a 
constituit-o juriul presei, alcătuit din reprezentanţi ale unor ziare şi posturi 
de televiziune locale: Crina Dobocan de la Jurnal Bihorean, Nicolae Răcuciu 
- Crişana, Georgiana Zăgrean - Antena 1, Vlad Tătar – T.V.S. Oradea, Lavinia 
Raţ - Transilvania T.V, Adina Ardelean – Paragonex Aleşd, juriu care a desem-
nat câte un premiu al presei la fiecare categorie de vârstă. Fără a nominaliza 
copiii cu prestaţii artistice şi calităţi vocale deosebite, membrii juriului, au apre-
ciat valoarea ridicată a concurenţilor, o maturitate în evoluţia scenică, care le 
depăşeşte vârsta biologică. 
  Prezenţa şi alocuţiunile rostite la ora de „start” al festivalului de dom-
nii: Radu Ţârle (Preşedintele Consiliului Judeţean), Gavrilă Ghilea (Prefectul 
judeţului Bihor) şi Lucian Popuş (Primarul comunei Sânmartin), dovedesc 
importanţa, aprecierea şi implicarea instituţiilor judeţene în fenomenul cultur-
al, în speţă în acest prestigios festival naţional. Pentru crearea unei ambianţe 
plăcute, tinerilor concurenţi li s-a organizat şi la această ediţie, un concurs „Ex-
tra-fun”, coordonat de domnişoarele Anda Hoble şi Ioana Cheregi, prin care 
concurenţii împărţiţi pe grupe, au fost antrenaţi într-o varietate de jocuri şi 
competiţii atractive.  
 Radio Cluj, ca partener media de tradiţie, a realizat în ziua galei o emi-
siune directă, duplex Felix–Cluj. Redactorii Dinicu Braghină şi Rodica Tulbure, 
i-au invitat la microfon pe câţiva dintre câştigătorii locurilor fruntaşe şi chiar pe 
deţinătoarea Trofeului Suflet de Stea, clujeanca Timea Antal, participantă pen-
tru prima dată la acest festival, pregătită de red. muzical, prof. Rada Stan. One 
T.V. a transmis festivalul direct, prin Internet, iar Antena 1 Oradea a înregistrat 
evenimentul, urmând a-l difuza, în serial.
 Ca membru al juriului presei, consider actuala ediţie ca fiind cea mai 
reuşită din toţi anii, constatând dăruire şi dorinţă de autodepăşire. Felicitări 
deopotrivă câştigătorilor şi organizatorilor.

                     
Prof. Nicu Răcuciu

Rugăciune

Doamne, fie a Ta vrere ! 
Nu-mi da aur, nici putere
Dă-mi, de merit, modestie
Fă-mă pur, ca în pruncie

Fă-mă, Doamne, om smerit
Rob Fiului Tău iubit

Doamne, rog, nu mă lăsa
Să nu-ascult porunca Ta

Să-mi iubesc neamul, părinţii
Să-i asemuiesc cu sfinţii
Să trăiesc fără prihană

Ca prunc nenăscut din mamă
Să mă scol de dimineaţă

Cu bucuria pe faţă
Ziua să îmi sorb, din zări 

Numai binecuvântări
Seara să-o petrec pe alei 
Sub parfum sfinţit de tei 

Noaptea, somnul, fie-mi dat 
După cum am meritat

Doamne, dacă mă iubeşti 
Sufletul, să-mi potoleşti

Să fiu calm şi liniştit
Ca un sfânt arhimandrit

Prinţesa trandafirului solar

Ca să-l feresc de mii de baracude
Îmi caţăr dorul-iederă pe stâncă,

(ţancu-i colţos şi mâinile mi-s ude)
Cu multă grijă! Groapa e adâncă…

Moravurile îmi strănută-n suflet
Miasme de canoane prăfuite

Dospite-n ura pentru orice zâmbet
Care ar alina inimi cernite…

Reîncarnare a zeului solar
Apollo-îşi mână telegarii…e proscris

Eu urc continuu ca un avatar

Iubirea mea de Suri se anină
Mereu să-însenineze o zi de vis
De unde ştie: va primi lumină

 

Peisaj oniric

M-am visat la Târgu Jiu
Obosit

Păşeam pe Aleea Scaunelor
Dar n-am îndrăznit  

Decât cu privirea
Toate locurile erau ocupate 

De ţăranii din Hobiţa    
Ieşiseră la porţi

Să vadă cu mintea lor
Ce-au mai izvodit

Brâncile lui Brâncuşi 
  

Se făcea că 
La Masa Tăcerii

Tronau 12 Gânditori 
Ai hamangiilor
Româneşti…

Iedera evlaviei lor
Urmărea

Coloana – 
Adusă odată cu Veşnicia

De la sat – 
Înfiptă în glie
Să dăinuiască

Fără Sfârşit

Dr. Lucian Munteanu
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 Şi după tată şi după mamă port acelaşi nume – Mihoc, veritabilă dovadă 
asupra obârşiei ţărăneşti a familiei noastre, căci el are provenienţă străină, 
denominând o poreclă – aceea de „Tândală”, intrat în basmologia populară 
maghiară  ca „încurcă lume”, sau om stângaci, prost, necultivat, care în loc să 
închidă uşa ieşind din casă, o scoate din ţâţâni şi o duce în spate acolo unde 
merge. Acest lucru nu înseamnă însă că strămoşii mei ar fi fost alohtoni, căci 
i-am aflat rostuiţi în satul Sălişte de Beiuş, de unde provine tatăl meu Graţian 
(Grecu) ( 1 oct. 1920 - 4 aug. 2006 )  încă în 1588, apoi în 1721, consemnaţi în 
catastifele de impozitare (urbarii), alături de alţii, cu alte nume, ca Fitero (Fi-
lero), Gane,  Goia (Goja), Pituţ (Pritutz), Popa, Stupina (Stipina). Familia mamei 
mele Aurina, născută tot Mihoc ( 14 aug. 1921, care trăieşte şi în prezent) pro-
vine tot din Sălişte, de unde bunicul ei, pe nume Florian Mihoc  (Florică a Bi-
lani) a venit în Talpe, un sat aflat în apropiere, la circa 1 km de Sălişte de Beiuş, la 
„tălpile” unor dealuri care-l flancau, pomenit în acte tot pe la 1588 şi 1721.   
În el locuiau, pe atunci, câteva familii, şi anume: Boldor, Cinade, Ciupa (Cipa) 
,Liber, Novac, Pavel, Ureche (Öreg) etc. Pe când eram de vârsta şcolară bunicul 
dinspre tată, pe nume Blaga Mihoc (Blăguţa) (1890-1960) şi  un văr al acestuia, 
tot cu acelaşi nume (1912-1983), mi-a povestit că mihoceştii ar fi venit în Sălişte 
din zona de şes, probabil de pe lângă Ursad sau Beliu, din motive de ei ştiute, 
nu fără a suspecta că ar fi fost certaţi cu legile. De altfel, în anii copilăriei mele, 
se vorbea că mulţi dintre sălişteni fuseseră, în vechime, ba chiar până la primul 
război mondial, hoţi de animale, şi în special de cai, unii dintre ei acţionând 
prin satele de la poalele munţilor, de unde porneau cu prada, pe jos, la târgul din 
Oradea sau Pâncota şi o vindeau cât mai repede cu putinţă. 
 Unul dintre aceştia, poreclit  Zica (de la Zaharia), decedat în 1935, furase, 
prin 1912, o pereche de boi de prin părţile Vaşcăului şi a mers cu ei la târg la 
Oradea, într-o zi de luni. Pentru a evita să fie prins, el n-a stat lângă marfă, 
lăsându-l acolo pe fiul său Ştefan sau Iştvanu (1898-1980), pe care l-am cunos-
cut şi eu, încă de pe când eram copil. Cei păgubiţi suspectau că hoţul ar putea 
fi prezent cu boii furaţi  la vreun târg şi se aflau şi ei atunci în Oradea. La un 
moment dat o ţărancă s-a apropiat de boi şi de însoţitorul lor Iştvanu, care avea 
cel mult 14 ani, şi-a început să strige „Tulai, tulai, măi Ioane, da hai să vezi boii 
noştri!” Zica se  afla  prin preajmă, dar era înţeles cu băiatul cum să procedeze. 
Ţăranul şi ţăranca au cerut copilului să le spună unde-i părintele său. Iştvanu 
le-a zis că merge să-l caute şi dus a fost, lăsând totul baltă. Păgubiţii şi-au putut 
recupera, astfel, boii, fără de care nu-şi puteau asigura existenţa.  De notat că 
Zica sau Zaharia, Iştvanu sau Ştefan, purtau numele de familie al subsemnatului, 
adică pe acela de Mihoc.
 Aceste metehne, răspândite printre săteni, subiacente unei moralităţi 
precare, născută dintr-un creştinism cu „pojghiţă subţire”, neasumat, erau, în 
ultimă instanţă, un efect al condiţiei materiale mizerabile în care îşi duceau 
existenţa membrii comunităţilor sociale de aici, pripăşite pe un sol sărac, nefer-
til, impropriu realizării de venituri suficiente.. E drept că viaţa grea se îngemăna 
şi cu nepăsarea, sau cu lipsa preocupărilor de a o îmbunătăţi prin ocupaţii aux-
iliare, pretabile în acea zonă de munte. Bunicii mei dinspre părinţi, amintitul 
Blaga Mihoc dinspre tată, şi Terente Mihoc (1882-1957) dinspre mamă, aveau 
fiecare câte 10-12 ha de pământ, dar familia lor era numeroasă, primul având 
nu mai puţin de 7 copii: Nicolae (1917 –2010), Graţian fiind, cum am spus, tatăl 
meu, Marian (1922- 2009), Floare sau Florica, (1926, care trăieşte şi azi), Ioan 
(1928-1984), Gheorghe sau Ghiuri (1931-1998) şi Vasile sau Lica (1935-2005), 
iar cel de al doilea 11,  adică pe Vasile (1908-1964), Gheorghe sau Ghiurca (1912-
1983), Blaga sau Blagu (1914-1984), Maria (1917-1995), Silvia (1919-1990), Au-
rina, care este mama mea, Ecaterina sau Trina (1925- 2004), Iosana sau Sana 
(1925, care trăieşte şi azi), Aurel (1927-1990), Florian (1930-1986) şi Alexandru 
(1934-1998).  Bunicile erau, dinspre tată Ana, (1898-1977), iar dinspre mamă 
Veronica, „rebotezată” de soţ Anuţa (1889-1955). Cel mai apropiat de mine, 
dintre unchii dinspre tată, a fost Marian, pe care mi-l amintesc din primii ani 
ai copilăriei, ca fiind îmbrăcat totdeauna frumos, cu o bluză sau veston militar 
„reformat”, încheiat la gât, cu faţa limpede, trăsături regulate şi vorbă domoală.  
 De aceea îl şi botezasem unchiul cel mândru, în contrapunct cu altul, 
mai tânăr, Ioan, iniţial neîndrăgit de mine, pentru că într-o zi m-a dus cu carul 
„pe Faţă”, adică „în hotar”, o zonă denumită aşa întrucât era expusă soarelui toată 
ziua, şi unul dintre boi, chinuit probabil de muşte, a început să alerge, târându-l 
după el şi pe celălalt, în aşa fel încât lesele atelajului, aflat în acel moment pe o 
pantă, s-au rostogolit asupra mea, speriindu-mă foarte rău. Ulterior, în anii de 
şcoală, m-am apropiat de acest unchi foarte tare, vizitându-l în vacanţe în mai 
multe rânduri la Grabaţi şi Comloşul Mare în Banat, unde lucra ca şef de post la 
miliţie. Era extrem de simpatic, vesel şi foarte generos cu mine, căci în timp ce 
mă aflam la Cluj, la studii, mă vizita sau îmi trimitea pachete sau bani. 
 A murit repede, la doar 56 de ani, după ce şi-a pierdut soţia, decedată 
de pe urma unei leucemii galopante, înaintea sa cu vreo 6-7 ani. Era foarte 
glumeţ şi mi-aduc aminte că într-o iarnă, pe vremea când se tăiau porcii, adică 
în decembrie 1963, mă aflam la el la Lenauheim. Acolo făcea serviciul într-o 
clădire aproape de cea în care se născuse Lenau, marele poet şvab din Banat. 

Împreună şi ajutat de un domn pe care nu-l cunoşteam, în fiecare dimineaţă se 
urca pe umerii statuii. Văzându-i şi crezând că, probabil, o studiază în vederea 
restaurării, i-am întrebat ce urmăresc. Pişicher, unchiul mi-a spus că de fapt s-a 
urcat pe statuie să privească în zare, spre a vedea de unde iese fum, adică unde 
se pârjoleşte vreun porc tăiat, pentru a merge acolo ca să controleze cartea de 
imobil, adică să fie invitat la ospăţ. A fost însurat de trei ori, ultima dată cu o 
tânără de 18 ani, el fiind de 26. La cununia cu aceasta n-a pomenit nimic despre 
ce fusese înainte, în conivenţă fiind cu ofiţerul stării civile, obligat pe atunci să 
pună întrebări mirilor cu privire la eventualele căsătorii anterioare. Într-una din 
zile, pe când se întorcea vesel, fredonând un cântec, de la slujbă, o găseşte pe 
nevastă-sa plânsă şi obidită. Când a întrebat-o ce are, ea i-a spus: „Nelule, dragă 
mor.
 Tu ai mai fost căsătorit”. El recunoaşte, spăşit, că într-adevăr aşa e, iar 
când îl ia la rost că de ce n-a spus, răspunde: „tot pe limbă-mi era să-ţi spun, dar 
am uitat”. A avut un singur fiu, pe Vali, născut în toamna lui 1955, ajuns maior 
de miliţie (poliţie), pensionat de boală prin 2002, în urma unui infarct, ca ofiţer 
la serviciul „doi şi jumătate”. Mai tânăr ca mine cu aproape 13 ani, în vacanţele 
petrecute, ca student, la ei în familie, la Variaş, îl duceam cu mine la vânătoare, 
folosind puşca tatălui său. Era un băiat slăbuţ, palid, sperios şi plângăcios. Îmi 
spunea „Dăguţă”, în loc de Blăguţă, (diminutiv de la Blaga), cum mă „strigau” 
părinţii. Acum trăieşte singur, împărţind tovărăşeşte cu soţul ei, după câte am 
auzit, pe o cucoană care-i găteşte şi-i spală.
 Dintre verişorii mei primari, şi aceştia au fost mulţi, căci mulţi erau şi un-
chii şi mătuşile mele, cel mai bine mă înţelegeam cu unul pe care-l chema Ioan, 
zis Onişor sau Nişu, fiu al unchiului meu Gheorghe (Ghiurca), cel după mamă. 
Cu el m-am trezit, cum se zice în Bihor, de la începuturile luării cunoştinţei 
de sine, petrecând, când în casa lor, când în cea a bunicului Terente, cel după 
mamă, aflată peste drum de a unchiului Ghiurca. Dormeam, la bunici, pe o 
laviţă după sobă, un loc minunat, cald şi la îndemână de ocupat, îndată după 
ce ne năpusteam  de afară înăuntru, rebegiţi de frig, iarna, sau bătuţi de ploaie, 
vara, căci majoritatea timpului ni-l petreceam pe uliţă, sau în ogradă (telechiul) 
bunicilor după mamă, desfăşurată de la casă înspre o vale jalonată de o luncă 
minunată, unde se întindeau pânzele gospodinelor, albite cu cenuşă şi spălate 
în apă, spre a fi, apoi, după uscare, însăilate în izmene, sau gaci largi şi cămăşi 
pentru bărbaţi sau poale, rochii şi spăcele (spătoaie) înflorate frumos, inegalabil, 
pentru femei. Era o nebunie fugitul cu picioarele goale, murdare, desigur vara, 
pe pânzele puse la uscat, pe care-l practicam cu o neodihnă vrednică de o cauză 
mai bună, împreună cu verişorul Onişor sau Nişu, şi Elena sau Lena, fiica un-
chiului meu după mamă Vasile, fost în tinereţe gardian de penitenciar. 
 Cu verişorii aceştia doi am rupt, în secret, toate proptele de la gardurile 
ogrăzii, împletite din nuiele groase, făcându-le să se prăbuşească, şi tot cu ei, în-
tr-o vară,cred că în 1946, ne-am vopsit pe picioare cu dohot sau păcură, folosită 
la unsul osiilor de care şi căruţe, pentru a ne face cizme, determinând-o pe bu-
nica să ne afurisească în fel şi chip, pentru că seara a fost aproape cu neputinţă 
să ne spele, neexistând, pe atunci, şampoane, sau detergenţi, iar petrolul lampant 
se procura cu foarte mare greutate. Pe amândoi dintre verişori îi cotonogeam 
aproape zilnic, pentru că eram aspru şi neastâmpărat; împăcarea între noi sur-
venea cu repeziciune, eu fiind, în grupul ce se aduna în jurul nostru, lider fără 
concurent. În gospodăria bunicului, aflată într-o stare precară, datorită cotelor 
obligatorii în produse, se găseau, totuşi, multe oi, vaci şi o pereche de boi, dar 
şi destule orătănii, aşa încât se mânca pe săturate brânză, ouă, lapte şi pâine din 
făină de grâu amestecată cu mălai. Aceasta avea un gust foarte bun, dulceag, 
mai ales consumată iarna cu cârnaţi fripţi în untură, pregătiţi din carne de porc 
mărunţită pe butuc cu toporul, lipsită de cocleala specifică celei ieşite din maşina 
de tocat metalică. Cu o sculă de acest gen,  adusă din America prin 1931-1932, 
de un localnic, Nicolae Novac (Culaie Savului), îmbogăţit după 10 ani de muncă 
acolo, mi-am tăiat vârful degetului arătător de la mâna dreaptă. S-a întâmplat 
într-o zi de anul nou, pe când aveam 2 ani, adică în 1945. 
 Se înecase porcul îngrăşat şi bunicii fuseseră forţaţi să-l taie. Mama toca 
carnea cu acea maşină specială,  ca cele folosite probabil şi la celebrele abatoare 
din Chicago, iar eu, neastâmpărat, mi-am vârât degetul pe gaura ciurului din 
faţă şi tăişul de acolo, în formă de stea, mi l-a retezat de la vârf. Mi-amintesc că-l 
priveam aşa retezat cum era şi urlam de durere, iar unul din fraţii bunicului, pe 
nume Costan (Mihoc) sau Costanea, striga să se aducă „tinctura” (de iod), aflată 
pe pervazul geamului din peretele stâng al casei sau camerei din faţă. Nu ţin 
minte cum am fost tratat, dar tot vag ştiu că am fost dus la un doctor militar, pe 
nume Brahu, la Beiuş, care avea o bluză kaki, cu decoraţii pe piept. Tata, întors 
de pe front, căci fusese rănit la Mascova în Cehoslovacia, la 24 ianuarie 1945, 
a mers la doctor să-l panseze şi m-a dus şi pe mine, deşi de acum degetul era  
aproape vindecat. Pansamentul de pe el, schimbat la întâmplare, se lipise adânc 
de ţesuturi, şi odată ajuns la medic, trebuia dezlipit.

[continuarea în numărul următor ]

Prof. Blaga Mihoc

Cei şase ani de acasă
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             Nimic nu te impresionează mai mult la întâl-
nirea cu Parisul decât felul în care francezii ştiu să-
şi preţuiască şi să-şi conserve valorile arhitecturale: 
clădirile, monumentele, statuile, dar şi minunatele 
grădini Tuileries. 
 Privindu-le ai senzaţia că atunci când 
trepidaţia zilei se domoleşte, o mână nevăzută 
curăţă fiecare superbă clădire: Grand şi Petit Palais, 
Primăria, Catedrala  Nôtre Dame, Muzeul Luvru, 
Arcul de Triumf, Palatul Justiţiei, Biserica Sacre 
Coeur, etc., etc. de smogul de peste zi (deşi circulaţia 
e normală, iar parizienii folosesc, de obicei bici-
clete, scutere, motociclete) şi aşterne apoi peste ele 
un strat protector invizibil care să înnobileze patina 
vremii. Iar pe cupola de la Domul Invalizilor, pe sta-
tuile înaripate de pe podul Alexandre, sau pe fântâ-
na romană şi pe obeliscul din Place de la Concorde, 
reâmprospătează pelicula fină de aur.

 Cupolele şi statuile Parisului au prestanţă şi 
strălucire, ce sugerează lux şi grandoare. Chiar şi 
ornamentele unor poduri de peste Sena, ele însele 
opere de artă, pe malurile cărora, buchiniştii îşi 
întâmpină vizitatorii cu cărţi vechi sau rare, cu pic-
turi, grafică sau reproduceri, sunt poleite cu aur.
 Grandoarea Parisului e dată de rigoare şi 
simplitate, de simetria marilor bulevarde, de per-
delele platanilor tunşi într-o manieră impresionantă. 
Parisul este fără îndoială un oraş al luxului, iar 
preţurile din magazinele de pe Champs-Élysées, cel-
ebra arteră de peste 1880 m lungime, din parfumeri-
ile cu mirosuri ameţitoare, dintre patiseriile elegante 
cu produse specifice, se încadrează şi ele în mirajul 
opulenţei.
 Francezii trăiesc bine şi nu se sfiesc să 
recunoască şi să demonstreze asta. Şi nu doar la Par-
is ci şi la Strasbourg, unde  splendoarea din cartierul 
vechi te lasă fără grai, sau la Reims, unde, înainte de 
orice, trebuie să intri în impunătoarea catedrală

gotică în care au fost încoronaţi regii Franţei şi în 
care, de pe peretele central îţi atrag irezistibil priv-
irea vitraliile refăcute de Marc Chagall.
 Simbolul Parisului, turnul Eiffel impozant şi 
dominator peste zi, se preschimbă, odată cu lăsarea 
întunericului într-o irezistibilă feerie, unde, „aven-
turierii” clipei îşi potolesc setea de adrenalină. Şi 
nu e doar asta: vechiul şi noul se împletesc armo-
nios. Centrul cultural Pompidou, de o modernitate 
avangardistă, creează un ambient perfect, cu vechile 
clădiri, dar şi cu atelierul, aflat la doar doi paşi al cel-
ebrului sculptor român, Constantin Brâncuşi.
 Amplasat în imediata apropiere a Sorbonei, 
Cartierul Latin te întâmpină şi te îmbie cu delicii 
franţuzeşti, dar şi orientale. Evident, la preţuri piper-
ate. Cât despre celebrul cabaret „Moulin Rouge”, se 
pare că nu are vacanţă, coada la bilete începe încă de 
cu ziuă.
 Dacă aţi visat Parisul înainte de a-l vedea, 
confruntaţi-l cu visul vostru! N-o să fiţi dezamăgiţi.

     DESPRE  TURISM  NUMAI  DE  BINE !
     Despre  cel de dincolo ...

                                       
 Oricine a trecut, măcar o dată, hotarele ţării a putut constata că tu-
rismul a devenit o veritabilă industrie, aducătoare de venituri substanţiale la 
buget, pentru ţările care au o strategie elabotrată şi un marketing bine aplicat. 
Şi care ştiu să-şi preţuiască valorile umane şi materiale, dar şi frumuseţile 
naturale. 
 Pădurile nu doar că sunt „etalate” ca nişte splendori, ci şi protejate şi 
îngrijite. Nu tăiate masiv şi iresponsabil, pentru ca unii să se îmbogăţească pe 
seama avuţiei naţionale. Sau sub pretext că se vor monta în locul lor cabluri 
pentru telegondole, pentru un turism modern! (sic!)
                                                             *   *
                                                               *
Am văzut, zilele trecute lacul cu nuferi din Băile 1 Mai şi m-am îngrozit. E o 
raritate naturală şi orice ţară cu oameni gospodari şi simţ civic ar scoate bani 
frumoşi valorificând turistic o asemenea minunăţie. La noi este o paragină. 
Invadat de mătasea broaştei şi ticsit cu pampersi (în apropiere este un cămin 
pentru copii cu dizabilităţi) din care cineva a scos totuşi pe margine câteva 
grămezi bune. Privind suferinţa plantei, simţi un gust amar, ca şi pentru 
situaţia parcului dendrologic care-l înconjoară, aflat şi el în aceeaşi situaţie 
jalnică. Totul într-un izbitor contrast cu vilele, majoritatea pensiuni, din 
vecinătate, unele afişând un lux izbitor. În perfect acord însă cu mentalităţi 
anacronice, bizare.
                                                             *   *
                                                               *
Eva G. şefa unei agenţii din Oradea, experimentată şi pricepută în ale tu-
rismului internaţional îmi povestea consternată şi amuzată totodată despre 
câteva situaţii hilare. Adică pentru ce vor unii dintre ai noştri să viziteze 
lumea.
 Organizase o excursie în Grecia şi dintre cei interesaţi, două doamne 
aveau un scop foarte clar: aflaseră că mările minunatei ţări „produc” o iarbă 
de foarte bună calitate, iar ele făceau lungul drum cu autocarul ca să-şi aducă 
câţiva saci de iarbă de mare. Când au înţeles că era imposibil, interesul pen-
tru Grecia a dispărut şi el.
 O altă turistă s-a decis pentru Paris cu intenţia declarată de a-şi 
cumpăra un lacăt special care să-i „interzică” definitiv şi irevocabil ginerelui 
accesul la dulapul ei. Şi se pare că  s-a întors cu un lacăt foarte sofisticat. 
 Recent, un domn a sunat la agenţie şi a cerut să i se transporte la 
Paris, cu autocarul, o uşă masivă.
 „Îmbarcat”  în autocar, în februarie, pentru carnavalul de la Veneţia, 
un alt turist i-a cerut şoferului să oprească când a văzut, în Italia, la un de-
pozit, zeci de lădiţe cu căpşuni. Voia, s-a scuzat el, văzând că nu se poate, să 
cumppere câteva lăzi ca, în România să vândă fructele la un preţ piperat şi 
să-şi scoată banii de excursie. Şi câte alte exemple la fel de consternante...
 Stai şi te mai minunezi şi nu poţi să nu te întrebi cum de se întâmplă 
să fii parte componentă a unei asemenea populaţii!?

NE CRED PROŞTI
  Sau chiar suntem?

                                       
 Mi-e greu să uit chipul acela, marcat de nelinişte, faţa brăzdată de riduri 
adânci, care s-a detaşat din mulţime, la mitingul de la Timişoara. El nu striga 
cu ceilalţi: jos Boc sau jos guvernul ci clama o durere mult mai reală, de care era 
pătruns. Era durerea unui tată care s-a sacrificat să-şi crească şi să-şi educe copii. 
Dar aflaţi acum în imposibilitatea de a munci. Iar el nu-i mai putea susţine. 
- Jos Elena Băsescu din Parlamentul european! A ajuns acolo prin voturi frau-
date în timp ce copii noştri învăţaţi, cu diplome, nu îşi găsesc un loc de muncă. 
Din păcate era o voce singulară. Îşi striga neputinţa şi durerea în faţa camerei 
de luat vederi, fără ca cineva să i se alăture. Laşitatea e o altă trăsătură a noastră. 
Era probabil cea mai autentică victimă a unui sistem şi a unei guvernări, care a 
pierdut noţiunea de om şi omenie. 
Captiv în propria neputinţă, în faţa indiferenţei, a abuzului şi neruşinării, bietul 
om, făcea recurs la profilul moral al celei ce s-a cocoţat pe palierele puterii doar 
prin apartenenţa politică. Şi-atât.
Numai că, evident, cum se întâmplă în atâtea cazuri, omul striga în gol.
Cei aserviţi întrutotul puterii, trăind cât se poate de bine în virtutea acestei 
aserviri, sunt surzi la orice adevăr. Şi caută la rândul lor vinovaţi: şi contraargu-
mente.
La o recentă reuniune a femeilor pedeliste, Andreea Paul Vas, consilierul primu-
lui ministru, s-a transformat ad-hoc în apărătorul mezinei lui Băsescu, găsind 
vinovate canalele media care fac prea mare caz de greşelile de limbă ale acesteia. 
Greşeli ca s-ar datora, nu necunoaşterii şi ignoranţei, ci oboselii acumulate de 
europarlamentar. Probabil din cauza escapadelor după genţi Vuitton (la preţ de 
mii de euro fiecare) sau după şlapii Chanel. Şi aducea, ca argument, prestaţia 
ministrului educaţiei, care deşi se află cam în acelaşi stadiu al nestăpânirii limbii 
române nu este atât de intens mediatizat. Dar arogant şi tare pe o poziţie absolut 
nemeritată, obţinută prin aservirea totală a acestuia faţă de putere. Şi pentru ca 
tabloul „mostrelor” pedeliste să fie complet, nu pot uita figura bizară, trădând 
dacă nu prostie, cu siguranţă proastă creştere a Andreei Vas când, în cadrul unei 
emisiuni de pe canalul Realitatea TV, distinsul parlamentar Varujan Vosganian, 
ca să-i tempereze elanul motivării aberaţiilor guvernamentale, a încercat să-i 
facă un compliment discret, asemănându-i vocea cu a unei stewardese. Mo-
ment în care, blonda Vas a sărit ca arsă, ameninţându-l pe distinsul domn că 
părăseşte emisiunea, spre hazul celor prezenţi în platou, lăsânsd impresia că ori 
nu înţelege bine, ori e bătută rău în cap. 
Iar noi, muritori de rând, transformaţi în victime prin ordine şi legi aberante, 
prin fraudare de voturi şi tăieri de salarii, ne complacem şi acceptăm o situaţie 
de neacceptat, tocmai pentru că ne e frică de represalii. Sau poate pentru că e 
convenabil pentru mulţi să treacă graniţa, să trudească pe câmpiile Italiei sau 
Spaniei. Purtând mai uşor stigmatul de imigrant român, decât condiţia de muri-
tor de foame în propria ţară.

pagină semnată de
Maria Aursulesei
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Á  PARIS !
   Respectul ca formă de viaţă



 Gânduri de Crăciun
 A venit Crăciunul, cum numim noi cu un cuvânt, praznicul împărătesc 
al naşterii după trup a împăratului lumii: Cristos Mântuitorul tuturor. Acest 
praznic soseşte din moşi-strămoşi, pentru mic şi mare, pentru sărac şi bo-
gat, cu bucurie. Pentru cel mic soseşte cu daruri, drept răsplată a cuminţeniei 
şi ascultării şi e numit „Moş Crăciun”. Pentru cel mare soseşte ca un prilej de 
pioasă meditaţie duhovnicească, prin răsărirea „soarelui dreptăţii”, prin ivirea 
„luminii cunoştinţii”, prin apariţia „răsăritului ^răsăriturilor”. 
 Pentru bogatul epicureist vine cu bucuria desfătării şi a îmbuibării tru-
pului cu mâncare şi beutură şi cu o totală nepăsare faţă ele trebuinţele de hrănire 
şi adăpostire a sufletului. Pentru bogatul stăpânit de învăţătura Mântuitorului şi 
care aplică preceptele morale ale Evangheliei, soseşte ca cea mai bună ocazie de 
milostenie, îmbrăcând pe cei goi, saturând pe cei flămânzi şi însetaţi, mângâind şi 
întărind pe bolnavi, cercetând pe cei din închisori şi îmblânzindu-le pătimaşele 
porniri, primind pe străini, certând cu duhul blândeţii şi bine sfătuind spre în-
dreptare pe cei păcătoşi. Pentru sărac Crăciunul vine cu bucuria, că i-se va de-
schide mai larg poarta easei şi uşa inimei celui bogat, că va îi mai bine primit 
şi mai cu multă îmbelş.ugare dăruit. Câte trăsături comune am găsi la toţi cei 
enumeraţi cu persoana Mântuitorului sau cu cei ce-au trăit în jurul Mântuito-
rului. Pruncul ce primeşte daruri este asemenea blândului şi sfântului prunc 
din săraca şi modesta iesle vifleemică, care primeşte închinare şi daruri dela 
păstori şi împăraţi. Cel care caută mângâiere sufletească, bucurie duhovnicească, 
plecându-şi cu smerenie fruntea savantă în faţa Marelui învăţător, asemenea este 
magilor şi păstorilor, cari au alergat cu sârg, pentru a se închina craiului, ceriuri-
lor : îisus Cristos. Bogatul ev-demonist, asemenea este lui Irod cel rău, prigoni-
torul „împăratului împăraţilor” care căuta menajarea intereselor sale meschine 
şi efemere, voind singur a stăpâni.
 Bogatul milostiv îl vom asemăna Bunului Me-ssia, Marele Milostiv, 
care din bogatele Sale daruri dumnezeeşti, a revărsat asupra lumii: învăţătură, 
tămăduire şi mai presus decât acestea, mântuirea sufletelor. Săracul, este aseme-
nea întruparea Mântuitorului, căci însuşi se identifică şi se face una cu cei mici 
şi slabi.
 Praznicul Naşterii Mântuitorului, este isvor de energie spirituală, de 
reînoire şi reînviorare a entuziasmului sufletesc, pentru acela ce îşi dă seama 
că Mântuitorul a coborât din slava Sa cea cerească pentru a ridica „zăbranicul 
morţii”, şi a desface „zăvorul păcatului”, care ţinea încătuşată firea noastră cea 
stricată, dela strămoşul Adam şi până la Cristos „izbăvitorul tuturor”.
 In aspectul său de teologie înaltă, învăţătura creştină despre incarnaţiunea 
Fiului lui Dumnezeu, este una dintre cele mai folositoare mântuirii sufletu-
lui, dacă ne îndreptăm gândul asupra ei, pentru a culege din ea ca dintr’o 
preafrumoasă floare, nectar hrănitor pentru suflet.
 Ce vom admira mai mult ? Bunătatea desăvârşită a lui Dumnezeu-Tatăl, 
care aşa a iubit lumea de mult „încât şi pe unul născut Fiul Său 1-a dat, ca tot cel 
ce crede într’ânsul să nu piară, ci să aibă viaţa de veci”, L-a dat, ca să se întrupeze 
asemenea unui om, să trăiască întocmai ca oamenii, să sufere cu oamenii şi încă 
mai mult ca oamenii, să moară ca oamenii, ba încă asemenea răufăcătorilor şi 
tâlharilor. Dumnezeu-Tatăl, a acceptat umilinţa şi batjocorirea Fiului Său, pen-
tru ca prin covârşitoare dragoste, să dobândească şi din păcate să mântuiască, 
firea cea pierdută a neamului omenesc..
 Vom admira ascultarea şi supunerea Fiului iui Dumnezeu, care a primit 
să se nască smerit şi sărac în staul - de vite, drept leagăn fiindu-i ieslea boilor, 
cari abureau de-1 încălzeau ; care a primit să fie urît, prigonit şi căutat spre uci-
dere de neputincioasa şi oarba furie a lui Irod, care a primit să fie batjocorit de 
casta conducătorilor orbi ai poporului evreesc, care a primit moarte între tâlhari 
şi asemenea tâlharilor, iar vina Lui era că iubind lumea prea mult, voia să se 
jertfească pentru ea şi să o mântuiască.
 Vom admira înţelepciunea, mare, bogată şi-de nedescris a lui Dumn-
ezeu care prin atotputernicia Sa, putea şi altfel mântui neamul omenesc, totuşi a 
găsit ca mijloc mai potrivit, ca în chip teandric şi printr’o persoană teandrică, să 
mântuiască neamul omenesc din robia păcatului adamitic.
 Dumnezeul-om Iisus Cristos în postura Sa de Fiu a lui Dumnezeu şi fiu 
al omului era mijlocul cel mai eficace, pentru operarea mântuirii: Omul paradi-
sului, a adus o ofenză infinită stăpânului cerului, adică lui Dumnezeu. Jignirea 
adusă de omul edenului lui Dumnezeu, trebuie să fie urmată de o satisfacţie 
infinită, asemenea ofenzei care a fost infinită.
 Satisfacţia se putea realiza prin desfiinţarea celui ce a lezat majestatea 
dumnezeirii, prin păcatul trufiei, prin orgoliu. In acest chip ar fi fost nimicit 
îndrăzneţul ofenzator.
 Praznicul încorporării Fiului lui Dumnezeu este prilej de cugetare 
mistică şi va îi de folos creştinului, dacă va cugeta la sensul înalt al praznicului, 
luând dela Mântuitorul pildă de ascultare, de supunere şi de împlinire a porun-
cilor şi a voii dumnezeeşti.
 Cei cari vor lăsa să treacă fără duhovnicesc folos acest praznic, asemănase-
vor călăilor lui Irod. cari au mers în Viîleem să caute pruncul, şi să-i piardă; 
căci cine neglijează îndatoririle faţă de suflet, duşmăneşte pe Dumnezeu şi cine 
duşmăneşte pe Dumnezeu, duşmăneşte mântuirea propriului suflet.
 La acest praznic prealuminat ca semn de primire a Mântuitorului în ies-
lea sufletului nostru, să slavoslovim şi noi împreună cu. Îngerii: „Mărire întru cei 
de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace. Între oameni bumăvoire !”

Dr. Ec. Lucia Pojoca

Crăciunul Săracului

 De ziua Crăciunului, fiecare creştin trăieşte în când am îmbrăcat pe 
cel gol şi care are trebuinţă taina sufletului său, toată măreţia, frumuseţea şi 
âde îmbrăcăminte, când am cercetat pe cel bolnav. Chiar şi în vremuri grele, 
ca acelea prin cari trecem, de bucuria Crăciunului uităm de ele.
 E adevărat, că războiul în care sunt încleştate atâtea popoare, aduce cu 
sine mizerie şi sărăcie mare între oameni. Bucuria Crăciunului însă, are darul 
să-le atenueze puţin, să-le micşoreze intensitatea. Bucuria este ca o lumină ce 
se răsfrânge şi pe chipul altora. Crăciunul împarte bucuria unora cu întris-
tarea multora, pentruca toţi să se învrednicească de bucuria lui.
 Mântuitorul Hristos s’a născut în sărăcie. Creştinul sărac se mângăie 
în lipsurile lui cu gândul la felul în care s’a născut şi a crescut Domnul Iisus.
 Magii au dus daruri lui Iisus, nou născut. Creştinul bogat are să înveţe 
dela aceştia, ca să dea şi ei daruri. Bucuria ce o încearcă bogatul de Crăciun, 
să se răsfrângă şi pe chipul săracului. Să fie şi un Crăciun al săracului!
 O veche legendă ne spune, că înafară de cei trei magi, a fost şi un al 
patrulea, Artaban cu numele, care s’a hotărît să-i ducă daruri lui Iisus. 
 Întâlnind în cale săraci şi nenorociţi şi împărţindu-le acestora daru-
rile, el a întârziat şi nu 1-a mai găsit pe Iisus. Fiind foarte întristat din cauza 
aceasta, Iisus i-s’a arătat în vis şi i-a spus; „Artaban, nu fii trist, căci tu m’ai 
aflat pe mine ! Când ai ajutat pe săracii cari ţi-au ieşit în. cale, pe mine m’ai 
ajutat! Cu adevărat, tu m’ai văzut şi m’ai aflat!”
 Legenda ne spune deci, că pe Domnul îl putem găsi, ajutând pe cei 
săraci. Lacrimile pe cari le ştergem săracilor şi nenorociţilor, sunt lacrimi 
şterse Domnului. Când am alinat foamea celui flămând, rănit şi în suferinţă, 
toate acestea Domnului le-am făcut. Cine ajută un sărac, l-ajută pe Iisus, iar 
cine alungă un sărac dela casa lui, alungă prin aceasta pe Iisus din’casa inimii 
lui.
 „Adevăr zic vouă, întrucât aţi făcut bine u-nuia dintre aceşti fraţi ai 
mei mai mici, mie mi-aţi făcut”. (Mat. 25.40).
 Biserica propoveduieşte neîncetat evanghelia milei şi a iubirii frăţeşti. 
Milostenia este stâlpul creştinismului.
 Zilele pe cari le trăim, ne cer să fim creştini nu numai cu numele, ci şi 
cu fapta. Toate semnele ce ni-le trimite Dumnezeu, sunt destinate înţelegerii 
noastre. Anii răi, cu recoltă slabă, cutremure, războaie, toate acestea ne cer să 
înţelegem semnul lui Dumnezeu în lume, pentru ca să-ne reîntoarcem la El.
 Din cauza aceasta, Crăciunul anului acestuia t mai sărac ca altă dată. In 
multe familii, mizeria şi-a scos deja colţii. Atâţia orfani au rămas pe drumuri 
cu nădejdea la Dumnezeu şi la inimile oamenilor buni. Atâtea văduve îşi duc 
singure tot greul vieţii. Scumpii noştri ostaşi înfruntă gerul iernii, luptând 
pentru Hristos şi patrie.
 In toate aceste cazuri, trebue mai mult ca oricând, să se evidenţieze 
caritatea creştină. Milostenia şi bunătatea samariteană trebue aplicată pe 
teren, în cadrul „Ajutorului de iarnă”, iniţiat de Conducătorul destinelor nea-
mului nostru..
 Ajutând pe cei în lipsă, ne ajutăm pe noi înşine. Tot ceeace facem 
pentru fratele nostru căzut în nenorocire, trece în veşnicie. In lume toate-s 
trecătoare. Doar faptele bune şi de milostenie trec dincolo de această viaţă.
 Crăciunul este prilejul cel mai nimerit, ca să ne gândim la aceasta.
 

Jurist Marius V. Pop
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 Lângă Băile Felix, în renumitul cartier Bev-
erly Hills, la nici trei kilometri de Oradea, locuiesc 
două categorii sociale: una care a învăţat să adune şi 
alta care ştie să dăruiască. Timp de două decenii, în 
acelaşi cartier de lux, unii au reuşit să-şi construiască 
vile cu câte 10-20 de camere, alţii, să crească zeci de 
copii abandonaţi. Primii se prezintă ca patroni, pro-
curori, avocaţi sau înalţi funcţionari de stat; ceilalţi 
spun simplu: „Sunt de profesie părinte”. Proprietarii 
de vile te privesc încruntat, se tem să nu-i iscodeşti, 
„părinţii” te întâmpină zâmbind, te invită-n casă, 
averea să le-o vezi. 

Care dintre ei e oare omul cel bogat?  

 Cartierul cu locuinţe de lux s-a dezvoltat în 
jurul unui proiect umanitar. În urmă cu două dece-
nii, un cuplu suedezo-american, Lars şi Linda Horn-
berg, au cumpărat un teren lângă staţiunea Băile Fe-
lix, au strâns banii printr-o fundaţie şi-au început să 
construiască un mic sat cu şase case, dispensar med-
ical, teren de joacă şi o sală de sport pentru copiii 
abandonaţi în orfelinatele comuniste. Au angajat, 
apoi, şase cupluri, tineri căsătoriţi, pe care i-au in-
struit în aşa fel încât să poată oferi micuţilor mediul 
familial de care au fost văduviţi. 
 Experimentul din Băile Felix a fost primul de 
acest gen din ţările foste comuniste. Căminul Felix, 
cum l-au botezat, l-au dat în folosinţă în mai 1992. 
Imediat după ce au fost introduse toate utilităţile - 
apă, curent şi drum de acces, potentaţii vremii au 
înconjurat zona cu vile. Cartierul a căpătat renu-
mele de Beverly Hills datorită grandorii imobilelor 
construite aici. Timp de două decenii, zeci de copii 
părăsiţi care şi-au găsit adăpost în casele familiei 
Hornberg au învăţat la aceleaşi şcoli primare cu fiii 
şi fiicele proprietarilor înstăriţi. Azi au ajuns, cu toţii, 
adolescenţi. Pentru unii, a locui în Beverly Hills este 
un titlu de nobleţe, pentru alţii însă… o şansă la o 
nouă viaţă. Tinerii din cele două categorii se cunosc 
între ei, se salută, se respectă, dar nu s-au legat în 
trainice prietenii, nu prea au multe în comun de dis-
cutat. Au alte experienţe de viaţă şi alte priorităţi de 
urmat.  
 Pe Linda am întâlnit-o pe stradă. Venea de 
la şcoală. Este elevă în clasa a IX şi locuieşte într-o 
vilă, chiar peste drum de Cămin. „Eu am încercat, 
de câteva ori, să leg o prietenie cu ei. Le-am întins 
mâna şi le-am spus: – Bună, eu sunt Linda. S-au uitat 
la mine miraţi, zicându-şi probabil în sinea lor: – Ce 
vrea asta? Şi-au plecat. Mi-am dat seama că n-are 
rost, ei sunt mulţi acolo, au fraţi şi suficienţi prieteni, 
aşa că nu-i prea interesează legarea vreunei prietenii 
cu cineva din afară. Acum n-am timp de socializare, 

am examene şi-am foarte mult de învăţat”. Linda îşi 
doreşte să conducă o mare companie de IT. 
 Peste drum, un tânăr tocmai a intrat în 
campus; venise şi el de la şcoală cu puţin înaintea 
Lindei. Cu un zâmbet de actor indian, Ionică îşi 
trăda cu greu originea de ţigan. Frecventează Şcoala 
profesională de şoferi şi visează să conducă un TIR, 
să plece în curse internaţionale. De îndată ce intră în 
casă, Marius, un băieţel de patru ani, se agăţă scai de 
pantalonii lui, încercând să-l convingă să iasă cu el la 
joacă. 
 Ionică a crescut în casa soţilor Bulc alături 
de alţi 15 copii, abandonaţi ca şi el. Din generaţia sa, 
în afară de Ioana care urmează cursurile post-liceale 
şi Emi, studentă la Facultatea de Sociologie, ceilalţi 
„fraţi” majori au părăsit căminul. Alţi 12 micuţi ai 
nimănui le-au luat locul. 

Averea părinţilor de profesie

 Nicoleta şi Mihai Bulc fac parte din primele 
cupluri tinere angajate cu carnet de muncă pe postul 
de „părinţi”. Au crescut până la vârsta majoratului 16 
copii aruncaţi de cei care le-au dat viaţă şi-au preluat 
a doua serie de micuţi abandonaţi. Copiii lor, cum 
le place să spună, au între 4 şi 27 de ani. Soţii Bulc 
sunt acum „mamă şi tată” pentru treizeci de suflete 
cărora le-au redat încrederea în ele însele, ajutându-
le să treacă peste handicapul creat chiar de părinţii 
lor naturali, că nu sunt bune de nimic. 
 „Nici nu ştiu dacă ne-a fost mai greu în 
urmă cu 19 ani, când au ajuns aici mucoşi, murd-
ari şi speriaţi sau acum, când fiecare îşi caută un loc 
de muncă, o şcoală mai bună sau se căsătoresc şi se 
mută pe la casele lor,” îmi spuse Mihai, “tatăl” copi-
ilor. 
 „Chiar dacă unii sunt acum la casele lor, noi 
tot părinţi le suntem. Tresărim la fiecare apel tel-
efonic. Nu cumva să se fi întâmplat cuiva ceva. Ne 
sună de oriunde sunt, se sfătuiesc cu noi şi ne cer 
ajutorul, dar şi când au câte o bucurie tot cu noi o 
împărtăşesc. Am făcut nuntă cu fetele care s-au 
măritat, am fost socri mici şi ne-a ajutat Dumnezeu 
şi-am ajuns şi bunici. Am simţit un pic de discon-
fort la început când ginerii mei mi-au spus „tată”, dar 
m-am obişnuit, acum sunt chiar mândru”, se lăudă 
„bunicul” Mihai.
 Cu o faţă senină, mereu zâmbitoare, caldă 
în priviri, cuprinzătoare, Nicoleta nu ridică tonul 
niciodată, n-are apucături de educatoare. Vorbeşte 
despre “copiii” ei cu o sinceritate şi-o modestie greu 
de imaginat. Chiar dacă sunt etnici ţigani, unguri sau 
români, ea îi iubeşte pe toţi în egală măsură. Îi iubeşte 
nu pentru meritele lor, ci pentru valoarea pe care 

fiecare dintre ei o reprezintă. Nu le încurcă numele, 
nici profesiile, nici caracterele. Ştie tot despre fiecare, 
dacă se ţine de serviciu, cât câştigă, dacă duce lipsă 
de ceva, de-i fericit sau are vreo supărare. „Am doi 
băieţi în Anglia, alţi doi în Germania şi unul în Aus-
tralia. Toţi lucrează în restaurante. Nu câştigă aşa de 
bine acum, că-s la început, dar sunt fericită că şi-au 
găsit meseriile pe care şi le-au dorit.    
        Carmen a plecat cu soţul în Austria. Mă bucur că 
soacra ei are grijă de copilul lor. Claudiu lucrează la 
supermarketul „Carrefour”, Carol la „Real”, Nistor… 
Of, cu Nistor am avut ceva probleme. Lui i-am găsit 
mai multe locuri de muncă, dar n-a stat în niciunul 
mai mult de două săptămâni”, spuse ea cu un lung 
oftat. Soţii Bulc au şi ei doi băieţi ai lor, au venit pe 
lume acolo, la cămin, dar n-am reuşit nici măcar să 

le reţin numele, îi pierdusem în înşiruirea celorlalţi 
„fraţi”.

„Tată şi mamă” din luna de miere

 Când şi-au luat în serios rolul de părinţi pen-
tru primii 16 minori abandonaţi, Nicoleta avea 24 
de ani, iar Mihai trecea pe 27 . “Eu lucram ca geolog 
la Padiş, iar soţia mea locuia cu părinţii la Aleşd. 
M-am gândit că singurul lucru pe care puteam să-l 
fac era să mă mut la ea acasă şi să-mi găsesc ceva de 
lucru în zonă”, îşi aminteşte Mihai. Se aflau în luna 
de miere, în staţiunea Băile Felix, când au aflat de de-
schiderea căminului de copii şi s-au dus să participe 
la momentul inaugurării.
 “Am intrat în vorbă cu câţiva americani. 
De la ei am aflat că acolo urma să fie aduşi copii 
abandonaţi care să fie crescuţi într-un mediu natu-
ral, adică exact aşa ca într-o familie. Pentru aceasta 
căutau cupluri tinere care să locuiască şi să crească 
aceşti copii cu toată grija unui părinte. Mi-a plăcut 
ideea şi i-am întrebat dacă putem să ne înscriem şi 
noi. «De ce nu ?», a fost răspunsul”. 
 După mai multe interviuri, Mihai şi Nico-
leta au primit postul de părinţi. Au învăţat din mers 
cum să spele, să le dea de mâncare sau să schimbe 
scutecele bebeluşilor. Întâi la casa cu nr. 1, unde au 
fost adunaţi, de pe străzi sau de la Maternitatea din 
Oradea, 16 copii abandonaţi, apoi au dat o mână de 
ajutor la casa nr. 2. După trei luni a venit şi rândul 
lor. 
 „Vorbisem la leagănul de copii din Oradea 
să-mi dea vreo 5-6, pentru început. Când m-am dus 
după ei, directoarea mi-a scos în faţă 50 de micuţi 
între doi şi cinci ani şi mi-a spus «Alege-ţi!». 
 N-am putut, eu aş fi vrut să-i iau pe toţi dacă 
aş fi putut, aşa că a început să-i numere, mi-a trântit 
şase în maşină şi-am plecat. Am adus apoi alţii şi 
alţii, pe unii i-am cules de pe stradă, după alţii m-am 
dus pe la rudele lor pe unde au fost abandonaţi, aşa 
că, la capătul unei luni, m-am trezit în casă cu 16 
mucoşi, flămânzi, zdrenţuiţi şi speriaţi”, povesteşte 
Mihai. 
 

Profesia de Tată și Mamă
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Micuţii sălbatici 

 La două decenii scurse de la acele întâmplări, 
soţii Bulc spun că există o diferenţă clară între copiii 
crescuţi în orfelinatele comuniste şi cei care au avut 
şansa să stea în braţele unor părinţi, bunici sau rude, 
fie şi numai o scurtă perioadă de timp. Copiii până-n 
4-5 ani din prima generaţie au fost crescuţi într-o 
izolare totală de lume.
 „De la orfelinatele alea unde nu i-a băgat ni-
meni în seamă au ajuns aici la noi atât de speriaţi, 
săracii, că aproape intrasem şi noi în panică. Aveau 
apucături de sălbatici, îşi doseau mâncarea, crezând 
că a doua zi n-o să mai aibă, unii se ascundeau care 
pe unde când vedeau o maşină, alţii stăteau în calea 
ei fără să facă vreo mişcare. Unora trebuia să le ex-
plic de ce nu-i voie să stea în faţa maşinii, celorlalţi că 
n-au motiv să fie atât de îngroziţi. Am trecut cu ei şi 
printr-un moment oarecum comic. I-am dus odată 
pe toţi la Oradea şi, pe centru, numai ce-i aud pe toţi 
strigând, ţipând şi deodată numai ce se-mprăştie cu 
toţii pe la vitrine, ca un roi de albine. Nu-mi trecuse 
prin cap că ei nu mai văzuseră aşa ceva până atunci. 
Aşa de ruşine mi-a fost, că după aceea, până s-au 
obişnuit, numai noaptea i-am dus în oraş”. 

Şocul regăsirii

 Dorinţa adolescenţilor de a-şi cunoaşte 
părinţii naturali a venit mai degrabă dintr-o necesi-
tate. Excursiile în străinătate organizate special pen-
tru copiii din acest centru fac parte din programul 
obligatoriu al căminului, iar pentru a-i trece graniţa, 
minorii au nevoie de aprobarea scrisă a celor care le-
au dat viaţă. 
 „Pentru nenorocitul acela de act, copiii mei 
au trebuit să treacă prin mai multe experienţe trau-
matizante”, se întristă Nicoleta.
Cu toate că ştia că provine dintr-o familie de ţigani, 
până la vârsta de 12 ani Ionică nu văzuse niciodată 
cum trăieşte această comunitate. „Nu-mi place să 
vorbesc despre asta. Nu vreau să-mi aduc aminte”, 
replică tânărul, întunecându-se brusc la faţă. Dădu 
să se retragă. La uşa sufrageriei se răzgândi.
 “Când eram mic şi mergeam cu mama pe 
stradă, începu cu greu să povestească, mă uitam la 
toate femeile şi mă gândeam cam care ar putea fi 
mama mea cea adevărată, dar ce-am găsit acolo… 
Nu mi-am imaginat niciodată că poate trăi cineva în 
astfel de condiţii. Dar nu asta m-a durut aşa de mult, 
ci faptul că părinţii mei au început să-i ceară lui tata 
bani şi nu mai ştiu ce, ca să semneze să mă pot duce 
şi eu în excursie”,  mărturisi cu tristeţe. 
Ionică şi-a regăsit părinţii împreună cu vreo nouă 
fraţi, îngrămădiţi într-o cocioabă dărăpănată dintr-o 
colonie de ţigani. A fost în microbuz şi când tatăl lui 
adoptiv s-a dus să-i caute pe părinţii lui Carol. 
 „Mergeam printr-un sat şi opream ici-
colo, întrebând de familia Egry. Auzeam copiii în 
spate cum comentau când vedeau câte o casă mai 

frumoasă. “Doamne dă să locuiască părinţii mei în 
casa asta”, spunea Carol, ceilalţi îl aprobau în cor. 
Pe măsură ce înaintam, băiatul cobora ştacheta, se 
mulţumea şi cu una mai mică. „Şi asta ar fi bună”, 
spunea el. „Daaa”, îl acompaniau ceilalţi. După ce am 
trecut prin sat, la o margine, mai spre ţarină, i-am 
găsit familia. Nu casa a fost problema până la urmă, 
ci starea deplorabilă în care i-am găsit părinţii. Atun-
ci aş fi dat orice în viaţa asta să-l fi putut scuti pe co-
pil de acea privelişte… Dar, din păcate, asta-i legea”, 

spuse Mihai, abia stăpânindu-şi lacrimile.  
 De astfel de experienţe au avut parte şi fetiţa 
care a scăpat ca prin minune de furia mamei ce şi-a 
pus capăt zilelor, aruncându-se de la etajul IV, şi fetiţa 
femeii care a abandonat-o, la două săptămâni, la ma-
ternitate, şi a celei care a aruncat-o pe stradă lângă o 
unitate militară. Acum fetele sunt deja domnişoare 
sau femei în toată firea, unele studente, altele mame 
cu copii, la casele lor. 
Excursiile în străinătate i-au ajutat însă pe copii. Şi-
au creat o reţea de prieteni în toate ţările europene. 
„Au ţinut legătura prin email, iar acum când băieţii 
mei au decis să plece să lucreze în străinătate, s-au 
dus „la sigur”, ba chiar au fost aşteptaţi şi ajutaţi de 
prietenii lor”, îmi explică Nicoleta.

A doua generaţie

 Perioada adolescenţei copiilor pare să fie cea 
mai grea pentru orice părinte, chiar şi pentru cei cu 
carnet de muncă. „Adolescenţa a fost vârsta cea mai 
critică pentru copiii mei, în special pentru fete. Ve-
neau câteodată acasă supărate şi nu scoteau o vorbă. 
Tot încercam să mă apropii de ele, să vorbim, să fim 
prietene. Nicicum nu le puteam intra în voie. Aşa 
de greu mi-a fost... dar la mine nu se vede că, uite, 
tocmai mi-am vopsit părul şi mi-am ascuns firele 
albe”, îmi explică Nicoleta. „Atunci am fost decisă să 
renunţ, dar, iată că bunul Dumnezeu mi i-a adus pe 

aceşti micuţi şi-am înflorit din nou”. 
 Noua generaţie a ajuns la căminul din Bev-
erly Hills adusă de asistenţii maternali sau direct de 
către rude. Cei mai mulţi dintre copii sunt fraţi. Au 
între 4 şi 9 ani. Excepţie face doar Florin. El are 16 
ani. A ajuns în casa soţilor Bulc împreună cu fraţii 
lui gemeni, după ce le-a murit mama, iar tatăl lor 
i-a părăsit. Florin a fost înscris la Şcoala „A Doua 
Şansă” pentru că nu ştia nici să scrie, nici să citească. 
Nu-i place deloc la şcoală, îi stă gândul acasă, la 
colonia lui de ţigani. Acolo-i mediul unde se simte 
liber. „E frumos aici, am tot ce-mi trebuie, am mân-
care, haine frumoase, curate, toţi se poartă frumos 
cu mine, dar… nu ştiu de ce, parcă acasă era mai 
bine. Când trăia mama, mergeam prin sat, umblam 
prin pădure să ne adunăm lemne, să facem rost 
de mâncare. Şi eram fericit… Mi-e dor de mama”, 
rosti cu glas stins, după o pauză. Mama lui Florin a 
murit atinsă de fulger, într-una din zilele acelea când 
adunau cu toţii surcele din pădure. 
 „Cred că ştia că urma să moară, că atâta a in-
sistat la mine şi la fraţii mei să plecăm din pădure, 
ne-a trimis acasă că venea ploaia”, îmi mărturisi gân-
ditor. „Mi-a spus o mătuşă că există undeva cineva 
care poate vorbi cu morţii”, spuse, schimbând brusc 
timbrul vocii, privindu-mă fix. „Şi ce-ai vrea tu s-o 
întrebi pe mama ta, Florin?”, îl întreb, luată prin sur-
prindere. „Numai aş vrea să ştiu dacă e bine şi să-mi 
spună, dacă ştie, ce se va întâmpla cu fraţii mei… că 
eu ştiu ce-o să fac. Îmi găsesc de lucru şi m-apuc să 
repar casa în care m-am născut”.
 Discuţia fu întreruptă de prichindeii care 
se plictisiseră de jocurile pe calculator şi dădură 
buzna în sufragerie, la televizor. Priveau ce priveau 
la desene animate, apoi câte unul, câte doi, dădeau 
fuga la Mihai, cerându-se în braţe. „Nici nu-ţi poţi 
imagina câtă nevoie au copiii aceştia de un tată. Spre 
deosebire de generaţia trecută care n-a cunoscut 
căldura niciunui părinte, aceştia, de bine de rău, au 
fost ţinuţi în braţe măcar de mamele lor”, îmi explica 
Mihai, în timp ce încerca să cuprindă cu mâinile doi 
băieţi şi o fetiţă ce se căţărau, toţi deodată, pe ge-
nunchii lui. „Tati, tati, tati”, striga Marius, mezinul 
„familiei”, alergând cu o lanternă micuţă în mâini. 
 „Tati, mă doare un dinte, uită-te să vezi”. 
„Oooo, da, ţie îţi creşte deja măseaua de minte”, îi 
spuse Mihai, luminând cu lanterna guriţa copilului. 
„Uită-te şi tu, mami”, insistă copilul. „Aşa-i, puiule, 
îţi creşte o măseluţă, asta te deranjează acum, în 
curând o să treacă”, zise Nicoleta. „Pot să văd şi eu?”, 
îl întreb. „Nu”. „De ce?”, insist. „Pentru că tu nu eşti 
mama mea”, veni răspunsul prompt.  

Mariana Găvrilă, jurnalist
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 Acesta este motto-ul pe care îl afirmă de peste 
şase decenii, freneticul cercetător Ana Marossi, repu-
tat biolog şi muzeograf la Secţia de Ştiinţele Naturii 
ale Muzeului Ţării Crişurilor, un pasionat cercetător 
în domeniul biodiversităţii „planetei albastre”, pe 
care o îndrăgeşte din adâncul sufletului, de pe vre-
mea când era un „boţ de humă cu chip de om,...care 
umbla copăcel” şi descoperea plantele şi gâzele de la 
„nivelul broscuţei ţestoase”.  
 - La mulţi ani şi multă sănătate! i-am trans-
mis „de mărţişor”, doamnei Ani Marossi, un „Des-
covery Channel” românesc, care a adunat 40 de ani 
„pe un picior”.
 Vădit emoţionată mi-a primit urările cu 
multă candoare şi imediat m-a întrebat dacă mi-
ar plăcea să vorbim despre „Fram”, ursul polar pe 
care îl caută de cel puţin 75 de ani şi nu a reuşit 
să-l găsească la el acasă, nici în Groenlanda. Acolo, 
domnia sa făcuse o călătorie de studiu, pe urmele 
lui Emil Racoviţă, cu doar o jumătate de an înainte 
să înmănuncheze cele 80 de primăveri, în buchetul 
vieţii, plin de satisfacţii dar şi de deziderate. Ca de 
fiecare dată reuşeşte să captiveze interesul interlocu-
torului din prima clipă, cu subiecte inedite pe care le 
povesteşte cu mult har. Nu este întâmplătoare schim-
barea bruscă a temei conversaţiei. Doamna Ani are 
multe lucruri să-mi spună. Timpul pentru dânsa se 
comprimă şi parcă nu-i ajung orele, din câte fapte de 
viaţă are de transmis. De aceea mi-am găsit timp să 
o ascult cu interes şi bucurie, dar nu singur, ci însoţit 
de prietenul meu reportofonul, cu care am realizat 
emisiunea intitulată „Subiectul zilei” la Radio Cluj.  

 Ascultă-mă, vrei să-ţi spun de ce nu l-am 
găsit pe „Fram, ursul polar” ? (mă chestionează fas-
cinanta mea interlocutoare) .
 Lipsea de acasă pentru că plecase, pe 
banchiză, la vânătoare, am replicat.  
 Nicidecum, datorită omului inconştient 
care-i poluează habitatul şi al cărui efect îl consti-
tuie încălzirea globală la Cercul Polar de Nord. Iată 
efectele nesăbuite ale acţiunii brutale a omului asupra 
mediului, din cauza civilizaţiei şi industrializării ex-
cesive. 
  “Dacă rupi o floare se cutremură şi stelele” 
este motto-ul pe care-l repetaţi obsesiv pentru a 
pătrunde în subconştientul omenirii, ca un avertis-
ment, până nu-i prea târziu. Sunteţi o luptătoare 
pentru biodiversitate, pentru menţinerea echilibru-
lui ecologic al zonei şi al planetei. Aţi avut marele 
privilegiu să vizitaţi Groenlanda, pentru câteva zile. 
Însă de unde a plecat ideea şi cum aţi ajuns să vedeţi 
că urşii polari sunt în mare suferinţă ?
 - Cu vreo şase ani în urmă mi s-a oferit posi-
bilitatea să vizitez America. Le spuneam colegilor, că 
această eliberare prin care puteam să merg în dreap-
ta şi-n stânga, a venit mult prea târziu, după mai bine 
de o jumătate de secol de aşteptare. 
 Întrebam retoric: cine mă va lua şi pe mine, la 

această vârstă, trecută bine de şapte decenii de viaţă, 
într-o expediţie atât de complexă şi de îndelungată ?
Ei mi-au promis în schimb o călătorie de studii în 
Florida. 
 Am argumentat imediat că în niciun caz eu 
nu suport căldura excesivă. Lumea mea este cea de 
tundră sau de taiga, alături de populaţia nordică. 
Acestea mi-au plăcut şi m-au captivat în romanele 
citite în copilărie.
 -  V-au fascinat ursul polar şi Aurora Boreală ?
 - Da! În clasa întâi de liceu, diriginta ne-a 
citit “Fram, ursul polar”. Aşa de intens am trăit ro-
manul acela, mai ales povestea vieţii lui Fram, pei-
sajele descrise, metamorfoza Aurorei Boreale, încât 
mi-am zis atunci că “trebuie să văd cu ochii mei” 
acele fantastice fenomene atmosferice şi pe ursul po-
lar, la el acasă, urs pe care îl văzusem doar în imagini 
sau la grădinile zoologice. 
 Când le-am spus prietenilor că sudul con-
tinentului american nu mă încântă, atunci mi-au 
promis că vor face toate diligenţele pentru a a avea 
prilejul să văd eisbergurile, urşii şi tot ce era de văzut 
la Polul Nord. Probabil că pentru ei organizarea 
expediţiei nu constituia o mare problemă.  
 După un an de la discuţie, amicii mei m-au 
anunţat, ca să mă pregătesc, pentru că voi pleca în 
acea expediţie. Mi-au comunicat că m-au înscris 
pe un vapor transoceanic, al cărui traseu include 
sudul Marii Britanii, traversarea Atlanticului, încon-
jurul Groenlandei prin sud, până la latitudinea 68, 
depăşind Cercul Polar de Nord, cu escale în fiecare 
dintre aceste locuri. 
 -  Ce reprezintă diplomele pe care le-aţi 
dobândit ?
 - Am primit drept recompensă, patru 
diplome. Este un obicei acolo, ca de fiecare dată 
când depăşeşti Cercul Polar şi după ce sari peste o 
linie desemnată pe vas, să primeşti câte o diplomă de 
expediţionar temerar. Tradiţia este combinată cu mi-
tologia, pentru că a apărut pe vas chiar Zeul Neptun 
care ne-a înmânat aceste însemne ale tradiţiei. Este 
fantastic, ceva de neimaginat. Iată cum ştiu unii să 
îmbine turismul cu tradiţia, realul cu mitologia.
 Tema mea de observaţie a reprezentat-o felul 
şi motivele pentru care scad gheţarii, de ce se topesc 
şi se prăbuşesc în imensitatea de apă a oceanului 
planetar, devenind simple sloiuri. Visam ca să întâl-
nesc ursul polar.
 -  L-aţi întâlnit în final pe ursul polar?
 -  Nu. Nu l-am întâlnit nici din greşeală. 
 -  De ce ?
 -  Pentru că scăzând gheţarii scad şi banchi-
zele. Hrana urşilor,focile se află pe mal, în zona unde 
rămâne banchiza, unde ele se înmulţesc, prind peşte, 
ies pe uscat, fac puii. Acolo trăieşte şi ursul polar 
care le vânează. 
 Uite aşa, s-ar închide lanţul trofic. Întru-cât 
se topeşte banchiza nu se poate realiza lanţul, se rupe 
mereu o verigă. Anul 2010, a fost unul dintre cele 
mai calde sezoane, din ultimii ani, acolo.

 Am văzut de la mare distanţă cum se despică 
gheţarul ori cum se topeşte banchiza. Nu a fost 
un gheţar foarte mare dar l-am observat cum s-a 
fărămiţat. Din nefericire nu l-am putut fotogra-
fia pentru că era mult prea departe şi nu aveam un 
echipament foto performant pentru a surprinde 
mişcarea şi contrastul de culoare. 
 În acel loc nu vin nici focile şi nici urşii, pen-
tru că există bucăţi prea mici din eisberg şi ele nu se 
simt în siguranţă. În jurul vaporului erau bucăţi mici 
de sloiuri care pluteau. 
 Deşi aveam atârnate pe mine mai multe 
aparate foto şi binoclu, ca un pom de Crăciun, n-am 
reuşit să surprind multe momente pe care mi le-aşi 
fi dorit. Am reuşit să fotografiez nişte eisberguri mai 
mari, dar tot aşa de la mare distanţă. Abia acasă, 
urmărind cu atenţie imaginile postate pe Internet, 
pe care apoi le-am putut mări optic, am observat 
aproape de peretele gheţarului, două bărcuţe. Proba-
bil că erau ambarcaţiunile unor indivizi care fac ex-
cursii de aventură,  se apropie mult de baza muntelui 
şi trăiesc la intensitate maximă momentul periculos 
al dislocării gheţii, pentru ca să vadă cum se surpă 
pe ei. 
 Uneori pot la fel de bine să sfârşească în 
apele îngheţate ale oceanului arctic, ca hrană pentru 
carnivorele nordului. 

 -  Nu aţi văzut acele bărcuţe pentru că eraţi 
interesată de Aurora Boreală !
 - Un fenomen cu totul special s-a petrecut 
atunci când ne deplasam cu vaporul pe coasta vestică 
a Groenlandei. Mă găseam pe punte, în apropierea 
comandantului, când la un moment dat vedem că 
începe să vibreze bolta cerului. Ştiam din povestiri, 
ce înseamnă luminiscenţa aceea, care a început să se 
desfăşoare deasupra noastră, ca o draperie imensă, 
policromă. Niciodată n-o văzusem în realitate. 
 Căpitanul vasului chiar ne-a precizat că 
aveam mare noroc să asistăm la un asememea spec-
tacol al naturii, cu cer senin, fără furtună. Apariţia 
Aurorei Boreale, în august, era un fapt mai puţin 
obişnuit dar nemaipomenit. 
 Nu ştiu dacă vă imaginaţi ce ţipete şi ce 
nebunie au fost în acele momente pe vas, la vederea 
fenomenului. Toţi vroiau să fotografieze clipa, dar 
n-au reuşit, pentru că necesita optică cu contrast de 
culoare, un  material fotosensibil aparte. 
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 - După cum ştiţi există două feluri de au-
rore care apar la cei doi poli: Australă, la polul Sud 
şi Boreală sau altfel spus Aurora Polară, la cel de 
Nord,  denumite aşa de Galileo Galilei după zeiţa 
romană a zorilor. Ele reprezintă un fenomen optic 
de o rară frumuseţe şi spectaculozitate, constând 
dintr-o strălucire intensă observată pe cerul nocturn 
în regiunile apropiate zonelor polare, ca rezultat al 
ciocnirilor particulelor vântului solar în câmpul 
magnetic al Pământului. Aurore polare se formează 
în lunile septembrie-octombrie şi martie-aprilie.
              - Atunci mi-am dat seama că Cezar Petres-
cu, în romanul despre Fram - ursul polar, n-a văzut 
Aurora Boreală cu ochii lui ci a aflat detalii incom-
plete sau denaturate din descrierile, nu tocmai reşite, 
ale unor oameni mai puţin avizaţi. El o descria ca 
pe un curcubeu. Ea apărea când ca o lumuniscenţă 
verzuie-argintie, când uşor albastră, fragmentată în 
fâşii mari ca nişte draperii care luminau tot cerul, 
pornind de la peisajul hibernal de jos pănă în înaltul 
cerului, între 11 până la 70 de km în ionosferă. Nu 
pot compara fenomenul Aurorei Polare nici chiar cu 
jocurile de artificii. 

 Prin voalul ei se zăresc şi stelele. Am trăit 
o revelaţie de nedescris pe care numai Dumnezeu 
o poate crea aşa de frumoasă. Ţine cam o oră sau 
două, de parcă pierzi noţiunea timpului. A fost ca 
un cadou divin al excursiei mele. Încă trei nopţi 
după apariţia din august a revenit. În zilele noastre 
se poate prezice momentul când poate apărea, dar de 
această dată ea a fost prezentă mult mai devreme la 
întâlnirea cu turiştii.

 - Vă invit să revenim cu picioarele pe pământ, 
la realitatea din imediata noastră proximitate. Lipsa 
urşilor, focilor şi a celorlalte animale polare din acest 
lanţ trofic se datorează poluării excesive sau mai sunt 
şi alte cauze?
 - A poluării şi încălzirii globale. Se 
întrepătrund. Să vedeţi ce consecinţe grave va avea 
cutremurul din Japonia, de acum doi ani. Să nu 
credeţi că pe noi cei ce suntem la o depărtare mai 
mare nu ne va afecta. Chiar dacă nu suntem fatalişti 
realitatea următorilor ani o va confirma. Nu putem 
şti cu exactitate cum şi cât va fi de mare catastrofa, 
n-ai cum să prevezi, dar ne va afecta într-un fel sau 
altul. Vietăţile sesizează mult mai repede decât omul 
orice schimbări ale normalului planetei. La tsunami-
ul provocat de mişcările telurice, şobolanii fugeau şi 
se ascundeau în porţiunile mai ridicate ale zonei. 
Omul n-a sesizat imediat pericolul şi n-a reacţionat 
prompt, până când a văzut cum vine valul peste el. 
Dar era prea târziu. Aşa s-au înregistrat zeci de mii 
de morţi ori dispăruţi. În inconştienţa lor  oamenii 
au tăiat toată vegetaţia pentru a-şi face vilele chiar 
la malul mării, au distrus vegetaţia pentru confortul 

său ori din raţiuni economice nesăbuite. Dacă ar fi 
fost vegetaţia prezentă până la nivelul plajei, efectele 
tsunami-ului ar fi fost mult atenuate. De ce a trebuit 
să fie tăiate pădurile din zona costieră, tocmai cele 
care ar fi micşorat pericolul? Cam la fel de mare este 
pericolul şi în Alaska, când Yukonul se dezgheaţă, 
doar că acolo oamenii ştiu cum să acţioneze şi să 
evite catastrofa. Este un fenomen distrugător pe 
care nu vi-l puteţi închipui. Cu o grosime de un 
metru şi jumătate, când se rupe, gheaţa vine cu un 
urlet înspăimântător, rade tot ce prinde în calea 
ei, malul, brazii pe care-i duce ca pe nişte chibrite, 
dar nu moare nici un indian. Ştiţi de ce? Pentru că 
băştinaşul, puternic legat de mediu, respectă teri-
toriul Yukonului, pe lângă care nu îşi construieşte 
locuinţa. După ce trec stihiile naturii, indienii vin 
vara pe malul Yukonului să pescuiască, după ce 
acesta s-a liniştit. Astfel nu moare nimeni. Pe când 
noi ieşim în întâmpinarea pericolului şi-l ignorăm. 
Să fie clar pentru toţi că noi, oamenii, greşim din 
ignoranţă sau prostie.
                                                      Dinicu Braghină, 

jurnalist la Radio România Cluj

 Grupul de solişti Meda Music s-a înfiinţat în anul 2001, iar în prezent are 
40 de membri, cu vârste cuprinse între 5 ani jumătate şi 20 de ani. 
 Pentru Meda Horjan cei 10 ani de activitate înseamnă multă cunoaştere, 
învăţare, performanţă şi dăruire. „Sunt mândră de toate realizările mele şi 
ale copiilor din grupul de solişti Meda Music. Această activitate pe care noi o 
desfăşurăm este una care implică multă muncă, perseverenţă şi, nu în ultimul 
rând, pasiune. Rezultatele muncii mele şi ale lor se oglindesc în palmaresul pe 
care l-au obţinut în prestaţia scenică şi în personalitatea lor”, ne-a mărturisit 
Meda Horjan. 
 Ce au însemnat aceşti 10 ani pentru grupul Meda Music? Ei bine, peste 
300 de premii (dintre care 14 trofee, 67 locuri I, 53 locuri II, 84 locuri III şi alte 
premii speciale) obţinute la festivaluri naţionale şi internaţionale; participarea 
Alexandrei Ruge, în calitate de prezentatoare, la Festivalul Mamaia Copiilor, 
şase ediţii consecutive, şi la Cerbul de Aur junior, de asemenea, participarea lui 
Andrei Loică în finala naţională Eurovision Junior 2005, iar a Alexandrei Ruge, 
în finala naţională Eurovision Junior 2006. 
 De asemenea, Meda Horjan a desfăşurat o serie de activităţi de manage-
ment artistic cu elevii, constând în apariţii şi interviuri în presa scrisă, intervi-
uri şi microrecitaluri la cele mai importante posturi de radio şi televiziune din 
Oradea şi Romania. 

 În plus, tânăra profesoară a grupului de solişti se poate mândri cu or-
ganizarea şi prezentarea a numeroase spectacole pe scenele orădene, cu organiza-
rea Festivalului Orădean Nymphea Music 2006-2009, lansarea mai multor CD-
uri, precum şi cu participarea la Finala Eurovision 2011 Dusseldorf - Germania, 
în calitate de profesor de muzică al formaţiei Hotel FM. 
 Aseară, la aniversarea celor zece ani de activitate, le-au fost alături com-
pozitorul Nicolae Caragea, Bogdan Dragomir, realizator Radio România Re-
gional, Gabriel Băruţa, compozitor, precum şi toţi colaboratorii care i-au spri-
jinit şi promovat în toţi aceşti ani.
 În cadrul programului aniversar de la Hotel Continental,  din 02 12 2011 
a avut loc prezentarea grupului de solişti Meda Music şi a activităţii desfăşurate 
de ei în cei zece ani, cea mai plăcută surpriză a serii fiind spectacolul oferit de 
artişti cu acest prilej, urmat de înmânarea plachetelor aniversare.

www.medamusic.ro
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[urmare din numărul anterior]
 
  Trebuie să precizăm faptul că, începând din seara zilei de 22 
Decembrie 1989, Batalionul de Securitate Oradea a luat în pază mai multe obiec-
tive de importanţă deosebită, printre care: sediul Teatrului de Stat Oradea unde 
îşi stabilise sediul F.S.N. din localitate, Depozitul de Exploatări Miniere Voievozi 
(efective conduse de cpt. Covaci Ioan – acum lt. col. în rezervă, la pensie), Spita-
lul de Copii Oradea, Spitalul Judeţean din Oradea, iar ulterior, salonul în care 
fusese internat preşedintele F.S.N., domnul Mircea Bradu, pe toată perioada 
internării, Staţia P.E.C.O. de pe Şoseaua Borşului, Depozitul de produse farma-
ceutice din Sânmartin (plt. adj. Indre Traian cu 16 militari), Abatorul de carne 
Oradea (cpt. Ungureanu Ştefan cu 12 militari), Poligrafia Oradea (lt. maj. Ju-
dea Mihai cu 14 militari în termen), Fabrica de produse lactate, întreprinderea 
U.A.M.T. (lt. maj. Pintea Florian cu un pluton de militari în termen), Sursa de 
apă potabilă de la Băile 1 Mai, Depozitele de carne (întreprinderea frigorifică) 
Velenţa (lt. Mic Ioan cu un pluton de militari în termen) şi Releul Radio-TV 
Oradea.
 Muncitorii acestor unităţi economice ştiau că sunt păziţi de către 
„armată“. Povestim o întâmplare care astăzi stârneşte zâmbete, dar atunci, în 
acele zile, nu constituia un prilej de râs.
 Când unitatea a trimis o subunitate să ia în pază Depozitele de carne 
Velenţa, a fost destinat un pluton de securitate-miliţie sub comanda locotenen-
tului Mic Ioan. Când a ajuns la depozit, muncitorii văzându-i echipaţi în ţinuta 
de miliţie au început să-i huiduiască, să strige după ei „ceauşişti“ nevrând să-i 
primească. Locotenentul Mic a sunat la unitate informând despre situaţia creată. 
A fost chemat înapoi la unitate, a primit uniformă de infanterist, el şi militarii 
săi, şi trimişi înapoi să ia în pază depozitul, conform ordinelor. Aceiaşi militari 
care fuseseră huiduiţi, acum eram aclamaţi cu „armata e cu noi“, primiţi cu mare 
bucurie. Li s-a adus mâncare, apă minerală şi sucuri şi au rămas în pază până 
când a fost ridicată oficial şi s-au înapoiat  în unitate.
 Zi şi noapte, ofiţerii din comanda unităţii şi statul major se aflau în con-
trol în dispozitivele de pază ale obiectivelor, şi în dispozitivele de ordine publică. 
Amintim câteva cadre din unitate care permanent au fost în misiune în această 
perioadă: lt. col. Vasile Doble, mr. Zoltan Szilagy, cpt. Jutea Mihai, cpt. Ioan 
Covaci, lt. maj. Florin Pintea, lt. maj. Gheorghe Brânzaş, lt. maj. Petru Lung, lt. 
Ioan Mic, lt. Mircea Vac, plt. adj. Traian Indre, plt. Cernău Viorel, plt. Coman 
Gheorghe şi alţii.
 În toată această perioadă, serviciile logistice şi tehnice ale unităţii, sub 
comanda cpt. Constantin Burduhos (în prezent colonel în rezervă, la pensie) au 
acţionat cu răspundere, cu toate greutăţile întâmpinate, pentru hrănirea, caza-
rea, echiparea şi transportul efectivelor unităţii.

 În 29 decembrie 1989, ofiţerii care nu fuseseră avansaţi la 23 august, au 
fost acum recompensaţi, din unitatea noastră fiind avansat la gradul de locote-
nent colonel, maiorul Zoltan Szilagy, ofiţer în statul major cu pregătirea de luptă.

Concluzii şi învăţăminte

 Nu pot să-mi dau seama ce s-a vrut şi de către cine ca Armata şi Trupele 
de Securitate să se lupte între ele, ştiindu-se că ambele arme instruiau tineri care 
îşi satisfăceau serviciul militar, militarii din ambele arme participau la mun-
ci agricole ordonate, înlăturau efectele cutremurelor, ale inundaţiilor şi altor 
catastrofe naturale. Împreuna, de multe ori, pe parcursul întregului an, executau 
aplicaţii tactice în traseu sau pe hartă, periodic participau la analiza disciplinei 
militare în garnizoană şi la multe alte activităţi comune. 
 Am observat însă că era un plan bine pus la punct pentru ca Armata să 
lupte cu Trupele de Securitate. Exemplu: am observat că mai multe batalioane 
de securitate sau forţe M.I. erau trimise să sprijine efective ale armatei ce păzeau 
anumite obiective, iar aceste efective erau anunţate că teroriştii îi vor ataca. Aşa 
a fost trimisă la Cimitirul Rulikowski din Oradea o subunitate din unitatea 
noastră, condusă de mr. Szilagy Zoltan, ca să se „lupte“ cu teroriştii. Dar acolo a 
fost primită cu foc de armă de către militarii din unitatea M.Ap.N. de tancuri ce 
aveau unitatea în apropiere, spunându-i-se că în cimitir sunt terorişti-securişti.
 La fel s-a întâmplat şi la bazinele de apă din Oradea, care erau ameninţate 
cu otrăvirea, iar noi, batalionul de securitate, am fost chemaţi să le luăm în pază. 
Pentru că am tergiversat cu cei de la Divizie că nu aveam efective disponibile, au 
fost trimişi militari M.Ap.N.. Nu peste mult timp unitatea noastră a fost din nou 
solicitată să intervină în sprijinul acestora, pe motiv că au fost atacaţi de terorişti. 
Informaţia am verificat-o prin mijloacele noastre şi nu s-a adeverit. Totuşi, a fost 
trimisă o subunitate de la M.Ap.N., care a fost întâmpinată cu foc de armă de 
către colegii lor, aceştia din urmă fiind înştiinţaţi că vor fi atacaţi de „terorişti-
securişti“.
 Tot în data de 23 decembrie, în jurul orelor 20:00, am fost solicitaţi de 
către un domn, ce s-a recomandat ca Man şi este ofiţer de securitate la I.J.M.I. Bi-
hor, să intervenim pe strada Bráiner Béla unde acţionează o grupă de terorişti.  
 Bineînţeles că am verificat şi această informaţie, care ulterior nu s-a ade-
verit şi nu am scos efectivele din unitate nici de această dată. Dar câte telefoane 
nu s-au primit?! Însă de fiecare dată am verificat informaţiile şi nu am greşit.
 În toată această perioadă am avut o bună legătură şi comunicare cu co-
legii la unităţile Diviziei Mecanizate, foşti colegi de Academie Militară şi astfel, 
la Oradea, nu au fost greşeli şi situaţii grave.

Col.(r) Ion Pobirci 

Aurul Poloniei şi
 jandarmul român

 Un ofiţer jandarm a intrat pentru totdeauna în 
istoria ţării pentru misiunea deosebită încredinţată, 
fapt mai puţin cunoscut de opinia publică, păzind 
transportul cu rezervele de aur ale Poloniei şi depu-
nerea lor în Banca Naţională a României.
 Este vorba despre „Darie Costache, fiul lui 
Nică şi-al Saftei, din satul Curseşti de pe valea Ra-
covei, judeţul Vaslui“, cum singur se recomanda. 
După o „pregătire specială şi absolvirea altor cur-
suri“ şi stagiul prin „câteva garnizoane“, ajunge pro-
fesor la Şcoala de Jandarmi Oradea, unde a predat 
până în toamna anului 1939, când a fost mobilizat, 
în urma declanşării celui de-al doilea război mon-
dial, în cadrul Regimentului de jandarmi pedeştri 
Bucureşti, unde i s-a încredinţat comanda Com-
paniei a VI-a.
 La câteva zile după declanşarea conflagraţiei, 
în data de 11 septembrie 1939, guvernul polonez 
înştiinţase confidenţial guvernul român că ar dori să 
depoziteze în străinătate rezervele de aur al Băncii 
Poloniei, solicitând avizul de tranzit pe teritoriul 
României. Fără nicio condiţie, în aceeaşi zi, guvernul 
român îşi dă acordul.
 Un prim transport cu trenul, din tezaurul 
polonez, este îmbarcat pe un vas britanic în por-
tul Constanţa, dar cu toate măsurile de păstrare a 
secretului acestei operaţiuni, ministrul Germaniei 

la Bucureşti – Fabricius – află despre aceasta şi 
înmânează un protest ministrului de externe – Grig-
ore Gafencu – care însă îi răspunde că „nu se poate 
opune să tranziteze aurul polonez, care e o marfă ca 
toate celelalte“.
 În zilele următoare, alte obiecte de valoare 
ale Poloniei au fost expediate, prin România, spre 
Occident; ba mai mult, al doilea transport de aur al 
Poloniei a fost depozitat chiar în Banca Naţională a 
României. În legătură cu acest al doilea transport de 
aur, intră în scenă căpitanul de jandarmi Costache 
Darie care este chemat la ordin de către secretarul 
de stat de la Interne – Gabriel Marinescu, acesta 
încredinţându-i misiunea de maximă importanţă de 
a răspunde de paza transportului, cu compania de 
jandarmi pedeştri pe care o comanda.
 La graniţa de nord a ţării, căpitanul de 
jandarmi a preluat convoiul de autobuze în care se 
afla aurul polonez şi a pornit la drum spre Bucureşti, 
pe ruta Suceava, Fălticeni, Roman, Focşani, Buzău, 
Ploieşti. Convoiul număra 60 de autobuze, o maşină 
de intervenţie şi 3 automobile, plus două autobuze 
cu jandarmi care aveau misiunea de a forma cor-
don în jurul coloanei pe timpul opririlor. În fiecare 
autobuz, pe lângă şofer, mai exista câte un delegat 
polonez, funcţionar superior la bancă şi câte patru 
finanţi – „oameni din poliţia băncii“. Lângă fiecare 
delegat, căpitanul Darie Costache a mai instalat câte 
un subofiţer jandarm înarmat cu pistol automat, iar 
pe lângă cei patru finanţi polonezi din fiecare auto-
buz, încă patru jandarmi înarmaţi.

 Ajungând la Bucureşti, în Pădurea Băneasa, 
cu măsuri speciale de siguranţă şi în mare secret, 
cele 60 de autobuze cu aurul Poloniei au fost dirijate 
pe rând spre Banca Naţională. 
 Operaţiunea s-a desfăşurat noaptea. Aici, co-
letele cu aur au fost aşezate în boxe şi zidite imediat.
 La terminarea operaţiunii, pentru modul ex-
emplar în care şi-au îndeplinit misiunea, delegaţii 
polonezi, în frunte cu şeful lor – Henryk Mikola-
jczyk – l-au invitat pe căpitanul Costache Darie şi 
locţiitorul său – lt. Măruşescu – la masă la „Conti-
nental“, unde, la propunerea invitaţilor români, au 
servit mămăligă cu pastramă de gâscă, şi pentru că 
le-a plăcut foarte mult, au repetat cu toţii comanda.  
 Astfel, a ieşit de pe scena istoriei căpitanul de 
jandarmi Darie Costache, „fiul lui Nică şi al Saftei, 
din satul Curseşti de pe valea Racovei, judeţul Vas-
lui“, care în acele împrejurări deosebit de grele pentru 
România şi întreaga lume, a îndeplinit în condiţiuni 
foarte bune o misiune dintre cele mai importante.
 După cum se ştie, la 17 septembrie 1947, 
reprezentanţii celor două bănci – Alexandru 
Jemăneanu şi Aristide Constantinescu, din partea 
Băncii Naţionale a României şi Henryk Mikolajczyk 
şi Waclaw Polkovski, din partea Bank Polski – au 
încheiat procesul de predare-primire a aurului de-
pozitat, în care se arăta că „nu au de formulat nicio 
pretenţie de niciun fel referitoare la acest depozit“...

Col. Ion Pobirci

BATALIONUL DE SECURITATE ORADEA
ÎN EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE 1989
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 Cu prilejul împlinirii unui deceniu de existenţă 
a clubului de fotbal „LUCEAFĂRUL” ORADEA şi 
promovării echipei în Liga a II-a, s-a desfăşurat partida 
amicală de fotbal, pe care nou-promovata echipă locală 
a jucat-o în compania divizionarei de Liga I, F.C.M. 
Târgu Mureş, confruntare încheiată cu rezultatul de 
1-1. 
 Aniversarea din 6 august 2011 a reprezentat şi 
ocazia inaugurării cochetului teren de fotbal, o parte a 
bazei sportive a clubului care se construieşte, în locali-
tatea Sânmartin, la mai puţin de un km de Băile Felix 
şi trei km de Oradea. 
Am consemnat pentru cititorii noştri câteva impresii 
şi opinii ale participanţilor la masa rotundă organizată 
cu acest prilej de Radio Cluj, în emisiunea „Sâmbăta 
lejeră”. 
Gavrilă Ghilea, Finanţatorul echipei:  - În condiţiile  
tranziţiei, în care multe baze sportive îsi închid porţile, 
la Sânmartin a fost inaugurat un stadion, cu gazon care 
respectă toate cerinţele competiţionale internaţionale, 
cu tribună acoperită având 500 de locuri pe scaune, 
la care se vor adăuga până la finele sezonului alte 500 
de locuri, două peluze cu alte 300 de locuri, vestiare, 
săli de conferinţe, pregătire fizică şi tactică, vestiare. 
Dotarea se va completa cu săli de masaj, saună, recu-
perare medicală, bazine cu apă geotermală, aparatură 
modernă de recuperare fizică. 
Reporterul: - Cu toate că orădenii şi-au propus să 
obţină victoria pe teren propriu, nu s-a întâmplat acest 
obiectiv. În repriza secundă, după ce IANC a deschis 
scorul în min.69, mureşenii au egalat după doar 9 
minute de joc, prin SIGARTĂU. 
G.G. - Oricum rezultatul ne mulţumeşte, ca un prim 
joc de verificare în compania unei echipe valoroase 
de primă ligă, cum este C.S.M. Târgu Mureş. Sperăm 
ca prin prestaţiile pe care le vom avea în campionatul 
care stă să bată la uşă, în 20 august, să fim cunoscuţi 
atât în ţară cât şi în străinătate, să promovăm jucători 
de valoare care să ne ducă faima. Am încheiat part-
eneriat pe o lungă durată de timp cu Liceul cu Profil 
Sportiv „Bihorul” Oradea, de unde vor fi furnizate şi 
lansate talentele juvenile ale zonei. Peste puţin timp de-
numirea clubului „Luceafărul Oradea” va fi schimbată 
în „Luceafărul Felix” şi pentru faptul că baza sportivă 
se găseşte, la doar cinci minute de de mers pe jos, din 
Staţiunea Balneară Felix.
Reporterul: Bihorul se află între primele zece judeţe 
ale României, în ceea ce priveşte performanţa sportivă 
şi susţinerea performanţei. 
 De câteva zile Direcţia Judeţeană de Sport 
şi Tineret (DJST) şi-a mutat sediul pe strada Mihai 
Eminescu din Oradea, într-un spaţiu generos, cu bază 
sportivă în curte, situat în centrul urbei, clădire în care 
a revenit după aproape 8 ani, ca urmare a fuzionării 
dintre cele două direcţii judeţene de sport şi respectiv 
de tineret. 
Sorin Buhaş, Directorul DJST Bihor: - Au fost diver-
sificate şi mărite numeric, activităţile coordonate de 
DJST, cu sporturi specifice persoanelor cu dizabilităţi, 
cu o arie mult mai mare a implicării direcţiei de spe-
cialitate în activitatea sportivă din întregul judeţ, 
promovând mişcarea sportivă de masă şi susţinerea 
sportului de performanţă.  Agenţia Naţională de Sport 
şi Tineret (ANST) şi DJST au promovat proiecte, pe 
cinci ramuri sportive, prin care s-a reuşit mobilizarea 
şcolarilor mici şi liceenilor pentru a face mişcare şi a 
lăsa pe planul secund petrecerea timpului liber în faţa 
computerului, având înscrise în competiţii toate liceele 
din Bihor. „Cupa Liceelor” şi „Bihorul în mişcare” au 
reprezentat două proiecte prin care au fost identifi-
cate preferinţele elevilor şi studenţilor privitor la dis-
ciplinele sportive cele mai indrăgite de aceştia, unde se 
pot manifesta talentele juvenile. A fost o reuşită prin 
emulaţia consemnată pe parcursul anului şcolar ante-
rior. Finalele s-au desfăşurat la Sala Polivalentă „Anto-
nio Alexe”, care i-a întâmpinat complet renovată. S-a 
dorit crearea unei baze de selecţie pentru sportul de 
performanţă românesc, prin sportul de masă. Copiii 
participanţi au fost impresionaţi de cupele şi me-
daliile obţinute de învingători, fapt care îi stimulează 
şi pe cei care nu au obţinut locuri fruntaşe pentru a 
continua mişcarea şi a deveni şi ei campioni. În anul 
competiţional 2011-2012 se intenţionează cuprinderea 
şi a elevilor mici şi preşcolarilor, odată cu implicarea 
tot mai mare a părinţilor, într-un proiect pilot, pe ţară. 
 Cât priveşte baza materială din anul viitor, ter-
enurile şi sălile de sport ale şcolilor vor trece în admin-
istrarea directă a primăriilor şi consiliilor judeţene, 
astfel încât să poată fi reparate, întreţinute şi bine-do-

tate cu logistică de specialitate, la standarde europene. 
Se vor aloca fonduri importante pentru reparaţiile 
capitale ale Taberelor de la Oradea, Şuncuiuş şi Bratca, 
care să fie utilizate pentru cantonamentul şi pregătirea 
sportivilor care promit performanţa.
Reporterul: - Cel mai mare club sportiv al Bihoru-
lui este în prezent Cubul Sportiv Municipal Oradea 
(CSM), finanţat din fonduri publice, care a realizat 
performanţe în cinci domenii, cu priză la iubitorii 
sportului (polo, bashet, judo, handbal, fotbal).
Florin Birta, Directorul CSM Oradea: - Prin plecarea 
de la echipa de polo CSM DIGI ORADEA a antrenor-
ului principal, prof. Cornel Gordan, s-a urmărit 
păstrarea unităţii echipei, mulţi dintre jucători fiind 
nemulţumiţi de relaţiile tot mai tensionate cu tehni-
cianul formaţiei, ameninţând cu părăsirea în masă, a lo-
tului. Prof. Cornel Gordan este artizanul performanţei 
echipei de polo, de a fi campioană naţională de 5 ori 
la rând. La despărţire i-am mulţumit pentru efortul 
depus. În acelaşi timp au mai plecat Tiberiu Negrean 
şi Kincses Atilla. Noul antrenor, ungurul Toth Lasz-
lo, a completat componenţa lotului prin transferarea 
unor jucători talentaţi, între care sunt: Andrei Buşilă, 
Alexandru Ivan, Gheorghe Dunca, Csaszar Gzorgy. 
Echipa şi-a propus să obţină al şaselea titlu consecu-
tiv de campioană a ţării, participarea în finala Cupei 
LEN, dar şi câştigarea ei. Antrenamente susţinute se 
desfăşoară atât la baza proprie de la Oradea (Bazinul 
Olimpic „Ioan Alexandrescu”), cât şi în cantonamen-
tele din străinătate.
Reporterul: - Se află în plină desfăşurare la Oradea, în-
tre 4-14 august, jocurile din cadrul Turneului Europe-
an Feminin de Baschet dedicat jucătoarelor cu vârsta 
de până la 18 ani, la care participă selecţionatele de ca-
dete din 16 ţări, împărţite în 4 grupe. Din grupa A, face 
parte şi România, alături de puternicele reprezentative 
ale Turciei, Suediei şi Rusiei. România a debutat joi cu o 
victorie importantă împotriva Rusiei, pentru formaţia 
noastră surprinzătoare şi totodată valoroasă, dacă ne 
gândim că acum doi ani, la competiţia omologă pen-
tru cadete de până la 16 ani, Rusia a fost campioană 
europeană. 
F.B. - Prin această victorie dar şi prin faptul că Rusia a 
mai pierdut şi partida cu Turcia, România şi-a asigurat, 
clasarea pe locul al treilea în grupă, ceea ce ne conduce 
în lupta pentru locurile 9-12, evitând retrogradarea în 
eşalonul secund al competiţiei europene de baschet. 
Acesta a fost chiar obiectivul Federaţiei noastre de 
Baschet, la debutul turneului. Oricare altă performanţă 
a echipei României este un „bonus”.
Şerban Sere, Managerul echipei masculine de baschet 
CSM Oradea:  - În judeţul Bihor, lucrurile încep să 
meargă din ce în ce mai bine în sport, atât organiza-
toric cât şi a bazei materiale. Dotate la standarde eu-
ropene, Bazinul Olimpic, Sala Polvalentă şi acum Sta-
dionul Luceafărul sunt doar câteva exemple. În plus 
avem satisfacţia că la fiecare partidă, publicul ocupă 
locurile din tribune, la maximum de capacitate. 
 Participarea echipei de baschet masculin a 
CSM la turneele play-off de anul trecut ne-au adus 
mari satisfacţii. Mă bucură faptul că şi echipa pe care o 
manageriez face parte din proiectele majore ale clubu-
lui municipal, sustinută frenetic de suporteri. 
 Antrenorul Cristian Achim care a făcut o treabă 
bună, până în prezent, continuă să conducă formaţia 
şi în sezonul viitor. Stabilitatea echipei este un atuu 
al nostru, dar ne propunem obiective îndrăzneţe, să 
continuăm cu acelaşi nucleu de jucători mai multe se-
zoane, în jurul căruia să  construim echipa care să per-
formeze. În acest an este necesară o schimbare, un su-
flu nou, care să-i stimuleze pe jucători. Pentru jucătorii 
străini s-a încheiat un ciclu, echipa despărţindu-se in-
clusiv de căpitanul ei, Anderko Matici, un simbol pen-
tru echipă, iubit şi de public. În această vară în atenţia 
conducerii secţiei de baschet de la CSM Oradea s-au 
aflat peste 200 de jucători. Transferaţi sunt  Pesici, 
Markovici, Franklin, nu numai valoroşi ci şi de mare 
caracter, pentru a creea o atmosferă optimistă. 
 Programul de pregătire al echipei, încă până la 
începutul săptămânii viitoare se desfaşoară pe plan lo-
cal, sub coordonarea antrenorului secund Călin Pop. 
De luni 8 august, întregul lot pleacă la Debrecen (Un-
garia), până în data de 18 august.
 În noul Campionat Naţional de Baschet Mas-
culin 2011-2012, staff-ul clubului şi-a propus obiective 
îndrăzneţe.
Reporterul: - Formaţia F.C.Bihor a fost ghinionistă în 
ediţia 2010-2011, recent încheiată, datorită unei decizii 
controversate a Federaţiei Române de Fotbal (FRF), 

care nu a cântărit cu aceeaşi unitate de măsură, fapte 
asemănătoare ale unor echipe româneşti, pe care le-a 
sancţionat, pe unele prea aspru în comparaţie cu altele. 
Florin Birta:  - Sunt şi membru în Adunarea Generală 
a Acţionarilor la F.C.Bihor şi în această calitate vă 
confirm că obiectivul clubului, fanion al fotbalului 
orădean, rămâne acelaşi din campionatul anterior: 
PROMOVAREA în primul eşalon sportiv al ţării. 
Potrivit unei decizii controversate legată de insolvenţă, 
am fost penalizaţi de FRF şi menţinuţi în Liga a II-a 
de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausane, 
absolut nemeritat, deşi în urma rezultatelor de pe teren 
F.C.Bihor promovase fără probleme în Liga I. După 
încheierea protocolului de colaborare, pe doi ani, cu 
C.F.Liberty Oradea, se preciza că în sezonul 2010-2011 
va fi creată o echipă competitivă  care se va clasa pe 
unul dintre primele cinci locuri din vârful ierarhiei. 
Echipa s-a situat pe locul al II-lea automat promovând 
în Liga I. Potrivit aceluiaşi protocol, în al doilea an se 
prevedea accederea în primul eşalon fotbalistic româ-
nesc. 
 Obiectivul rămâne valabil pentru că acum 
suntem în legalitate totală, cu planul de reeşalonare 
a datoriilor aprobat, în curs de derulare. Nu consider 
că decizia FRF a fost justă, pentru că dacă ne gândim 
puţin, sunt încă echipe care şi în prezent au datorii 
la stat şi în aceste condiţii ar fi trebuit, ca acum Liga 
I să se joace cu doar 10 echipe, dacă este să judecăm 
echidistant. Condiţiile financiare sunt îndeplinite. 
Şi anul viitor, manageriatul sportiv va fi asigurat de 
echipa lui Marius Vizer, o echipă cu multă experienţă 
în sport. Consiliul Local şi Primăria Oradea asigură 
infrastructura şi condiţii foarte bune de pregătire şi 
de competiţie şi la Stadionul Municipal „Iuliu Bodo-
la”, unde continuă investiţiile la vestiare, căi de acces, 
parcări, tabela electronică, supravegherea video pe 
stadion, iar Tribuna a II-a va fi terminată odată cu 
încheierea campionatului 2011-2012                                                             
 Antrenorul principal rămâne Gheorghe Ghiţ, 
un om modest asemeni întregii echipe, provine dintre 
jucătorii lui F.C.Bihor, care a reuşit promovarea pe bani 
puţini. Din nefericire el şi elevii săi nu s-au putut bu-
cura de munca lor, datorită hotărârii  intransigente  a  
F.R.F.
Florin Mihalca, Jurnalist şi Purtător de cuvânt al echi-
pei F.C.Bihor: - Echipa a început pregătirile foarte 
devreme, cu gândul la Liga I. După un cantonament 
la Băile Felix, a urmat un joc câştigat de orădeni cu 
2-1 în dauna adversarilor din Debrecen (Ungaria), 
echipă care a dominat în ultimul an campionatul ungar 
de fotbal. În luna iulie, F.C.Bihor a câştigat acasă, cu 
3-1 şi apoi a cedat cu 0-1 în deplasare, cu Politehnica 
Timişoara, o altă echipă în aşteptarea verdictului de la 
TAS. Pe nou promovata în Liga a II-a, FC Maramureş-
Universitar Baia Mare a învins-o la Oradea cu 4-1. 
Culmea ironiei: cele două formaţii se vor întâlni la 
Timişoara, în prima etapă a campionatului, în 20 au-
gust. Din 30 iulie, F.C.Bihor s-a aflat în al doilea can-
tonament, la Brescia, în Italia. S-au jucat până acum 
două amicale, unul în compania echipei din seria B, 
FC Brescia-Calcio, câştigat de italieni cu 4-1, cel de-al 
doilea joc, în compania formaţiei Spal, din seria C 1, 
câştigat de bihoreni cu 1- 0. Vor mai avea loc încă două 
meciuri amicale,  cu Colonese şi Bologna. Credem în 
victoria noastră.
 Cât priveşte transferările: IUHAS a plecat 
la altă echipă, SFÂRLEA a revenit şi în plus a fost 
achiziţionat DIARA. Reveniţi la Oradea, cu condiţia 
să joace în prima liga, VOICULEŢ, TANC şi CIGAN, 
după aflarea verdictului nefericit, au plecat să evolueze 
la echipe din prima divizie, pentru că potrivit hotărârii 
TAS, formaţia FC.Bihor n-a fost lăsată să evolueze în 
Liga I.
Dan Matei, Directorul L.P.S.Bihorul:  - Am închei-
at protocoale de colaborare cu mai multe cluburi şi 
centre sportive din judeţul Bihor, cărora le furnizăm 
absolvenţi de liceu sportiv, reale talente la toate disci-
plinele sportive, care să evolueze la echipe de juniori 
sau seniori. Sunt momente de bucurie când vedem că, 
munca noastră de la catedră, se materializează în spor-
tivi de performanţă. Menţionez că toţi dascălii de la 
L.P.S.Bihorul, care predau discipline sportive, au fost 
campioni naţionali şi europeni în ramura lor. Avem o 
bună bază materială pentru pregătire.

                                             Dinicu Braghină
 jurnalist la Radio  România Cluj în jud. Bihor                                               

  ACTUALITATEA SPORTIVĂ BIHOREANĂ 
Dublă aniversare în lumea fotbalului bihorean, ocazie tot mai rară 
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Poloiştii de la CSM Digi 
Oradea au încheiat 

victorioşi  Superliga 
Naţională

 
 Poloiştii de la CSM Digi Oradea au câştigat 
consecutiv, al 5-lea titlu de campioni ai României şi 
al şaptelea din istoria poloului din municipiul de pe 
Crişul Repede. Ei au fost medaliaţi chiar la Oradea, 
după ce s-au impus în toate meciurile ultimului 
turneu final al Superligii Naţionale, desfăşurat în 
perioada 29 aprilie - 1 mai, la Bazinul Olimpic „Ioan 
Alexandrescu”.
 Echipa orădeană şi-a onorat statutul de 
campioană a ţării noastre şi a câştigat fără dificultăţi 
cele trei meciuri ale ultimului turneu final. Potrivit 
aşteptărilor, poloiştii de la CSM Digi au reconfirmat 
că sunt invincibili pe plan intern, la mare diferenţă 
de puncte faţă de adversare. 
 Rezultatele: 12-7, cu Dinamo, 26-8, cu Ame-
fa Arad şi 8-5, cu Steaua Bucureşti, spun totul de-
spre diferenţa de valoare dintre echipa bihoreană şi 
celelalte competitoare, chiar şi-n faza play-off. Jocul 
de duminică 1 mai 2011, cu Steaua, s-a constituit 
într-un derby al campionatului, doar că acesta nu 
a mai avut miză, cele două combatante luptându-se 

mai mult pentru palmares. Se impune să-i felicităm 
şi să-i aplaudăm din toată inima, pe componenţii 
echipei orădene: Barat, Samoilă, Baidoc, Diaconu, 
Chioveanu, Popovici, Tarnoveţchi, Kincses, fraţii 
Andrei şi Dorin Creţu, Monostori, Kadar, Negrean, 
elevii antrenorului Cornel Gordan, care au făcut le-
gea şi de această dată, dominându-şi clar adversarii. 
Dacă după cel de-al doilea sfert de meci, din ultima 
partidă cu Steaua, scorul era egal (2-2), în partea 
a doua, gazdele s-au desprins şi astfel, CSM Digi 
Oradea a obţinut cea de-a 36-a victorie din cele 37 
de meciuri disputate în actualul sezon, înregistrând 
cel mai categoric succes din ultimii cinci ani. 

 

 

 Căpitanul echipei orădene CSM Digi, Kádár 
Kálmán a ridicat cele două trofee, titlul naţional 
şi respectiv Cupa României. Premiile speciale ale 
ediţiei au fost adjudecate, cu o singură excepţie, tot 
de orădeni: tehnicianul echipei CSM Digi, prof. Cor-
nel Gordan, a fost desemnat „cel mai bun antrenor 
al sezonului”. Tiberiu Negrean a primit cupa pentru 
„cel mai tehnic jucător al campionatului”, iar Kincses 
Atilla a fost „golgheterul ediţiei”, cu un total de 153 
de goluri marcate. 
 Doar titlul de „cel mai bun portar” a fost 
adjudecat de Dragoş Stoenescu, goalkeaper-ul 
formaţiei Dinamo Bucureşti, cel care este şi portarul 
primei reprezentative a ţării.

 La final, Nicolae Diaconu, unul din-
tre componenţii de bază ai echipei orădene, dar 
şi al naţionalei, ne-a precizat în exclusivitate: 
„Am dorit să terminăm sezonul fără înfrângere şi 
suntem bucuroşi că am reuşit. Am dovedit care este 
diferenţa dintre echipa noastră şi celelalte compet-
itoare. Şi anul acesta am reuşit eventul, ceea ce spune to-
tul despre valoarea incontestabilă a formaţiei noastre.” 
 La rândul său, Cosmin Baidoc a fost de 
părere că „valoarea echipei orădene, care a acumulat 
experienţă şi-n cupele europene şi-a spus cuvântul pe 
fondul slăbirii celorlalte competitoare. Ne bucurăm 
că suntem la cel de-al cincilea sezon consecutiv 
în care ne impunem şi sperăm să o ţinem tot aşa”. 
 Festivitatea de premiere a fost oficiată de 
domnii Cristian David - vicepreşedintele FR Polo, 
Anatol Grinţescu - secretarul general al FR Polo, 
Virgil Pleşca - antrenorul federal şi Gheorghe Carp - 
viceprimarul municipiului Oradea.
 Ultima etapă, programată a se desfăşura la 
Izvorani, o săptămână mai târziu, a fost anulată de 
oficialii federaţiei de polo întru cât aceştia au con-
siderat că rezultatele partidelor nu mai pot influenţa 
ierarhia naţională, oferind posibilitatea echipei 
reprezentative să se pregătească pentru confruntarea 
europeană care urmează.

                                       
 Florin Mihalca, jurnalist

 Ultima etapă a Campionatului Naţional de Fotbal-tenis s-a desfăşurat 
la Salonta, Jocurile au fost găzduite de sala de sport „Sándor Péter”, acolo unde 
suporterii echipei locale CS Tengo au creat o atmosferă „incendiară”, con-
tribuind din plin la succesul favoriţilor. 
 Ecuaţia era clară încă din start, Tengo având nevoie de cel puţin o victo-
rie din trei (la simplu, dublu, ori triplu) în faţa rivalei CS Victory Cluj-Napoca, 
pentru a cuceri trofeul. Emoţiile s-au risipit repede, încă după proba de simplu, 
unde în finală dublul campion mondial şi european, Georgel Bobiş l-a învins 
clujeanului Florin Purice, aducând aurul pentru salontani. Chiar dacă zarurile 
erau deja aruncate, jocul nu a slăbit în intensitate, cele două echipe protago-
niste disputând „la sânge” cele două finale rămase de jucat. Clujenii de la Vic-
tory au egalat situaţia la general, câştigând cu 2-1 proba de dublu, însă gazdele 
au încheiat aşa cum se cuvine unei campioane: s-au impus la triplu, au câştigat 
etapa şi campionatul. 
 Componenţii formaţiei salontane (Georgel Bobiş, Ács Krisztián, 
Páljános Zoltán, Dorian Olteanu) au încins o horă a bucuriei în uralele celor 
aproximativ 80 de suporteri prezenţi la sală, fiind felicitaţi şi de către primarul 
Török László, care a urmărit cu sufletul la gură desfăşurarea evenimentelor. Se 
mai cuvine menţionat aportul lui Hanyecz Imre cel care a evoluat pentru Tengo 
în prima parte a sezonului. 
 Festivitatea de premiere a fost oficiată de către Frederico Tavares, di-
rectorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal-tenis. Au fost medaliate cele 
trei formaţii clasate pe podium, dar şi sportivii care au obţinut medalii de 
aur şi argint la Campionatul European, desfăşurat în Cipru, la sfârşitul lunii 
noiembrie. Medalile de bronz ale Campionatului Naţional au intrat în posesia 
componenţilor formaţiei CSU Ploieşti (Adrian Şeler, Cristian Eparu, Cristian 

Perianu), argintul a luat drumul Clujului, fiind cucerit de CS Victory (Florin 
Purice, Alin Bălan, Răzvan Păuna, Daniel Săsărman), în timp ce aurul a rămas 
la Salonta, poposind în vitrina clubului Tengo. Jucătorii salontani şi-au apărat 
practic supremaţia de anul trecut, atunci însă au evoluat sub culorile formaţiei 
CS Blejoi. 
 Salonta a realizat eventul, câştigând titlul atât la seniori, cât şi la juniori. 
Cei patru componenţi ai formaţiei de juniori, Vasile şi Alex Sorean, Bagosi 
István şi Molnár Gyula, au făcut o figură frumoasă şi la seniori, încheind cam-
pionatul pe locul al şaselea.
                                                        Florin Mihalca, jurnalist
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